
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

    

 

 

 

MARIANE MONTEIRO DA COSTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Cultura no Sistema Africano de Direitos Humanos e dos Povos: 

um estudo sobre o comprometimento com a Carta Africana e com 

o Protocolo de Maputo 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021 



 
 

MARIANE MONTEIRO DA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Cultura no Sistema Africano de Direitos Humanos e dos Povos: 

um estudo sobre o comprometimento com a Carta Africana e com 

o Protocolo de Maputo 

 

 

 

 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Relações 

Internacionais do Instituto de Relações 

Internacionais da Universidade de São 

Paulo, para a obtenção do título de 

Mestre em Ciências. 

 

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Cristiane 

de Andrade Lucena Carneiro 

 
 

 

Versão Corrigida 
A versão original se encontra disponível na Biblioteca do Instituto de Relações Internacionais 

 

 

São Paulo 

2021 



 
 

 



 
 

Nome: COSTA, Mariane Monteiro da 

Título: A Cultura no Sistema Africano de Direitos Humanos e dos Povos: um estudo sobre o 

comprometimento com a Carta Africana e o Protocolo de Maputo. 

Dissertação apresentada ao Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo 

para a obtenção do título de Mestre em Ciências. 

 

Aprovada em: 03.02.2021 

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr.:  _________________________________________________ 

Instituição: _________________________________________________ 

Julgamento: _________________________________________________ 

 

Prof. Dr.:  _________________________________________________ 

Instituição: _________________________________________________ 

Julgamento: _________________________________________________ 

 

Prof. Dr.:  _________________________________________________ 

Instituição: _________________________________________________ 

Julgamento: _________________________________________________ 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, primeiramente, à minha família, principalmente aos meus pais pela base que 

me deram e pelo ensinamento de sempre buscar o conhecimento, que ficará para sempre 

comigo. Obrigada pelo apoio incondicional e pelo carinho durante todo o período do mestrado, 

seja de longe ou de perto. 

À minha orientadora, Cristiane, por todo o suporte e confiança durante esse tempo de 

trabalho juntas. Suas palavras de incentivo, para além da valiosa mentoria, foram fundamentais 

durante essa jornada. Obrigada por todo o aprendizado, apoio e confiança. 

Aos meus colegas do POLMET por toda ajuda e atenção e aos meus amigos da pós-

graduação que dividiram momentos tanto de felicidade quanto de tristezas e frustrações que 

foram importantíssimos para mim dentro e fora de sala de aula. Vocês fizeram o meu tempo no 

mestrado ser mais leve, certamente colaboraram para o meu crescimento pessoal e acadêmico 

e espero levar a amizade de vocês para a vida. 

À minha prima, Genilda e seu marido Alexandre, por me receber com tanto carinho em 

São Paulo e por ter me dado todo o suporte e me ajudado com tudo que precisei. Nunca 

esquecerei seu gesto, sua atenção e disponibilidade e espero poder retribuir em algum momento 

no futuro. 

Às minhas queridas amigas Luisa, Chris e Yasmin pela amizade, palavras de apoio, por 

acreditarem em mim e pela companhia durante um período de adaptação a novas realidades em 

ambos os anos do meu mestrado. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“We seem to be perpetually at the end of the waiting list as black women. We need to wait 

until certain things have been achieved while simultaneously educating everyone on the 

complexities of our oppression, all while not getting angry or frustrated. I am tired of being 

told that my humanity comes last. I am tired of feeling left behind.” 

(MAKHATINI, 2018, p.195). 

 

 

“Now my feminism is academic. Considered. Careful. Learning to count words and knowing 

what to say, when to make sure we are heard”. 

 (KOOPMAN, 2018, p. 299) 



 
 

RESUMO 

 

A cultura é importante na construção da identidade de um indivíduo, de uma comunidade e de 

um país. Foi neste aspecto particular que o colonialismo mais afetou o continente africano. Por 

esta razão, na segunda metade do século XX a luta contra o colonialismo e a busca por uma 

cultura tipicamente africana sempre estiveram na agenda internacional desse continente. Isso 

acabou sendo refletido em instrumentos internacionais regionais, como no tratado fundador do 

Sistema Africano de Direitos Humanos: a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos 

adotada em 1981. Considerando o fato da Carta não abranger todos os aspectos dos direitos 

humanos, foram instituídos outros protocolos específicos, como é o caso do direito das 

mulheres. Tendo como base a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Violência 

contra a Mulher (CEDAW), a União Africana, adotou o Protocolo de Maputo (sobre o direito 

das mulheres africanas) em 2003. É neste sentido que estudaremos o comprometimento dos 

Estados Africanos com ambos os documentos regionais de direitos humanos. Nosso interesse é 

compreender a diferença do comportamento dos países em relação a esses tratados 

internacionais, tendo a cultura como elemento norteador do estudo. Isto posto, a pergunta de 

partida é: “em que medida a cultura influencia o comprometimento dos Estados Africanos em 

relação à Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos e ao Protocolo de Maputo?”. A partir 

desta questão, desenvolveremos o trabalho utilizando métodos quantitativos e qualitativos. 

Faremos uma análise de ambos os documentos para entender o papel que a cultura exerce sobre 

eles. Além disso, realizaremos análise quantitativa utilizando uma série de variáveis aplicando 

como método de pesquisa o modelo de história de eventos, em particular o modelo de riscos 

proporcionais de Cox. 

Palavras-chave: Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Protocolo de Maputo. 

Comprometimento. Cultura Africana. Religião. 



 
 

ABSTRACT 

 

Culture is an important element on one’s identity formation, of a community and of a country. 

It was on this particular aspect colonialism affected the African continent the most. Due to that, 

on the second half of the 20th century the fight against colonialism and the search for a typically 

African culture have always been on this continent’s international agenda. This was reflected 

on international regional instruments, such as on the founding treaty of the African Human and 

Peoples’ Rights System: the African Charter on Human and Peoples’ Rights, adopted back in 

1981. Considering the fact of the Charter does not address all human rights aspects, other 

specific protocols were adopted, as it is the case of women’s rights. Having the Convention on 

the Elimination of All Forms of Violence against Women (CEDAW) as its inspiration, the 

African Union adopted Maputo Protocol (on the rights of African women) in 2003. Thus, it is 

within this context we are going to study the African states’ commitment with both regional 

human rights documents mentioned before. Our interest is to comprehend the difference on the 

behavior of the countries on committing to those international treaties, with culture as the 

guiding element of the study. Our problem question is “to what extent does culture influence 

African states’ commitment towards the African Charter on Human and Peoples’ Rights and 

Maputo Protocol?”. From this question, this dissertation is going to be developed by using 

quantitative and qualitative methods. An analysis of both documents will be made in order to 

understand the role of culture on them. Besides, a quantitative analysis will be developed using 

a series of variables, having as a research method the event history model, particularly Cox’s 

proportional hazards model. 

Keywords: African Charter on Human and Peoples’ Rights. Maputo Protocol. Commitment. 

African Culture. Religion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Durante muito tempo e ainda atualmente o continente africano está associado às graves 

e repetidas violações de direitos humanos (KABUNDA, 2017). Entretanto, não se deve ignorar 

o arcabouço normativo que existe no continente quando se trata de direitos humanos. Mesmo 

que diversos Estados africanos já tivessem aderido a uma série de Tratados Internacionais de 

direitos humanos, na década de 1980 foi criado um sistema de direitos humanos – Sistema 

Africano de Direitos Humanos e dos Povos (SADH) - próprio da região, sendo fundado em 

1981 com a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Este documento só entrou em 

vigor em 1986, quando obteve a quantidade de ratificações estabelecidas para se tornar um 

instrumento vinculante. 

A Carta Africana é inovadora em vários sentidos: foi o primeiro tratado de direitos 

humanos que conseguiu unir dos direitos políticos e civis aos sociais, econômicos e culturais. 

Além disso, afirma o direito dos povos sobre os seus recursos naturais, autodeterminação, de 

forma a ter um caráter de combate ao colonialismo (RAMOS, 2012). Esta Carta representou 

um passo importante na promoção e proteção dos direitos humanos no continente (KABUNDA, 

2017). 

O documento representa a luta do continente africano contra o colonialismo e coloca a 

cultura tradicional africana como o modo para se fazer isso. Ademais, tem a sua própria 

interpretação de direitos humanos, adaptando esse conceito às “realidades e tradições africanas, 

insistindo no grupo e no social” (KABUNDA, 2017). É importante ressaltar que a Carta não é 

composta apenas por direitos, mas também pelos deveres do indivíduo com a sociedade, 

marcando uma característica fundamental da estrutura social africana que é o comunitarismo 

(KANU, 2010). 

A Carta traz em seu preâmbulo1 a questão da importância da cultura até mesmo para o 

combate ao colonialismo e que esta, junto aos valores tradicionais devem inspirar os direitos 

humanos. Além disso, no art. 292, é colocado como um dos deveres do indivíduo a preservação 

dos valores culturais africanos, mostrando a importância que a cultura, as tradições e os valores 

 
1 Isso pode ser confirmado no seguinte trecho do preâmbulo da Carta Africana: “Tendo em conta as virtudes das 

suas tradições históricas e os valores da civilização africana que devem inspirar e caracterizar as suas reflexões 

sobre a concepção dos direitos humanos e dos povos;” (COMISSÃO AFRICANA DE DIREITOS HUMANOS 

E DOS POVOS, 2020, p.1). 
2 No art. 29, onde se põem os deveres do indivíduo, temos no item 7 que o indivíduo tem o dever: “7. De zelar, 

nas suas relações com a sociedade, pela preservação e reforço dos valores culturais africanos positivos, em um 

espírito de tolerância, de diálogo e de concertação e, de uma maneira geral, de contribuir para a promoção da 

saúde moral da sociedade” (COMISSÃO AFRICANA DE DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS, 2020, p. 7). 
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da sociedade africana possuem para a manutenção dos direitos humanos e dos povos 

(COMISSÃO AFRICANA DE DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS, 2020). 

Porém, este Tratado não conseguiu cobrir todos os pontos que mereciam atenção em 

relação aos direitos humanos. Um desses temas é o direito da mulher. Na Carta a mulher só é 

mencionada no art.183, que trata dos grupos de vulnerabilidade, como os deficientes e os idosos. 

Com isso, aliado com a necessidade de maior vigilância para com os direitos das mulheres, em 

2003 foi criado um Protocolo Adicional a esta Carta, que tratava especificamente do direito das 

mulheres (RUDMAN, 2018). Este documento entrou em vigor em 2005 e também é conhecido 

como Protocolo de Maputo. 

Apesar de exaltar, assim como na Carta, a cultura, os valores e as tradições tipicamente 

africanas, o Protocolo de Maputo impõe um limite a isto, visto que muitas vezes as tradições 

surgiram em um contexto de sociedade patriarcal e que ferem os direitos das mulheres. Assim, 

desde o seu preâmbulo fica evidente a intenção de eliminar todas as práticas prejudiciais ao 

direito da mulher. Define-se como práticas prejudiciais “todo comportamento atitudes e/ou 

práticas que afetam negativamente os direitos fundamentais de mulheres e meninas, como o seu 

direito a vida, saúde, dignidade, educação e integridade física” (UNIÃO AFRICANA, 2003, p. 

4-5). 

 Diante disso, a presente dissertação de mestrado em Relações Internacionais tem como 

objetivo geral descobrir se a cultura possui um papel relevante no comprometimento dos 

Estados Africanos com a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos e com o Protocolo 

de Maputo. Já os objetivos específicos são cinco. O primeiro é de analisar a natureza jurídica 

dos tratados internacionais para verificar se esses podem ser comparados, satisfazendo uma 

preocupação metodológica que temos neste trabalho. O segundo é de explorar a presença do 

elemento cultural nos documentos estudados. Em terceiro lugar, verificar a adesão dos Estados 

Africanos à Carta Africana e ao Protocolo de Maputo, estudando a religião como um elemento 

cultural em cada um deles. O quarto é de identificar como cada uma das grandes religiões na 

África (islamismo e cristianismo) vê o papel das mulheres na sociedade. Por fim, queremos 

entender e comparar o comportamento dos Estados Africanos em relação aos tratados regionais 

do SADH em pauta. 

 
3 Os direitos da mulher só estão previstos no art. 18 no item 3 que assegura que: “3. O Estado tem o dever de 

zelar pela eliminação de toda a discriminação contra a mulher e de assegurar a proteção dos direitos da mulher e 

da criança tais como estipulados nas declarações e convenções internacionais”. Nos itens 1 e 2 se impõem 

direitos sobre a família, que deve ser protegida pelo Estado e no item 4 se colocam os direitos das pessoas idosas 

e incapacitadas: “4. As pessoas idosas ou incapacitadas têm igualmente direito a medidas específicas de proteção 

que correspondem às suas necessidades físicas ou morais” (COMISSÃO AFRICANA DE DIREITOS 

HUMANOS E DOS POVOS, 2020, p. 5).  
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Reconhecendo a importância do SADH, temos como pergunta de partida: “Em que 

medida a cultura influencia o comprometimento dos Estados Africanos em relação à Carta 

Africana de Direitos Humanos e dos Povos e ao Protocolo de Maputo?”. Queremos com este 

trabalho, compreender a diferença do comportamento dos países em relação aos dois tratados 

internacionais citados, tendo a cultura como elemento norteador deste estudo comparativo. 

 Conforme explicitado, a Carta Africana exalta a cultura, os valores e a tradição africanos 

como um meio de combater o colonialismo e como a expressão dos direitos humanos no 

continente. Já o Protocolo estaria mais em consonância com o conceito ocidental de direitos 

humanos e, apesar de exaltar as tradições e cultura africanas, ela impõe o fim do que chama de 

práticas prejudiciais ao direito da mulher. Sendo assim, temos como primeira hipótese que a 

tradição cultural dos países estaria mais alinhada à Carta Africana, o que faria com que os 

Estados aderissem a este instrumento mais rapidamente do que ao Protocolo. 

Além disso, temos mais duas hipóteses que estão relacionadas a um indicador de 

preferência cultural dos países africanos: a religião. A segunda hipótese de pesquisa é a de que 

os países dominantemente cristãos tendem a ratificar ambos os tratados de direitos humanos 

mais rapidamente que os demais. Por fim, a última hipótese é a de que os países muçulmanos 

tendem a ser mais lentos ratificando o tratado sobre o direito das mulheres (Protocolo de 

Maputo) do que o tratado sobre os direitos humanos em geral (Carta Africana). 

No que se trata dos métodos de pesquisa, temos uma combinação de elementos 

qualitativos e quantitativos. Para a primeira hipótese, utilizaremos da análise de documentos 

para verificar a maneira como a cultura africana está assimilada em cada um dos documentos 

em análise, tendo como produto final a análise de seu conteúdo com “a produção de um texto 

analítico no qual se apresenta o corpo textual dos documentos recolhidos de um modo 

transformado”. Tal análise tem como finalidade de “desestabilizar a integridade imediata da 

superfície textual, evidenciando os seus aspectos que não são diretamente intuitivos, mas estão 

presentes” (DELGADO; GUTIÉRREZ apud CALADO; FERREIRA, 2005, p. 7-8).  

Feita essa análise inicial, passaremos às duas últimas hipóteses do trabalho que se 

complementam. Utilizaremos da religião como um indicador imperfeito da cultura africana. 

Isso porque a religião, principalmente no contexto africano, está profundamente enraizada em 

tradições culturais. Segundo Ellis e Ter Haar (2004, p.2), uma vez que existe uma dificuldade 

em se obter informações políticas e na ausência de uma tradição midiática estabelecida, é a 

partir de ideias religiosas que os africanos pensam sobre o mundo. 

A relação entre cultura e religião é recíproca: ao mesmo tempo em que a religião é 

determinada pela cultura, ela também influencia a cultura. A religião possui uma função 
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orientadora, dando critérios para a sociedade encontrar o seu lugar, ou seja, a sua identidade no 

mundo. Além disso, a religião é uma forma de expressar a identidade humana entre várias outras 

formas diferentes de expressões de identidade (BEYERS, 2017). Resgatando os dados sobre as 

religiões na África – especialmente o islamismo e o cristianismo, religiões dominantes em 54 

dos 55 países africanos -, além de outros indicadores de cultura, testaremos as nossas hipóteses 

por meio de um modelo quantitativo: o modelo de riscos proporcionais de Cox. 

Com esse modelo é possível olhar para a quantidade de tempo gasta até ocorrer um 

evento de interesse. No nosso caso o evento de interesse é a ratificação da Carta Africana e do 

Protocolo de Maputo. Assim, por esse modelo, podemos entender se as variáveis independentes 

influenciam na probabilidade de ratificação dos documentos em um certo período de tempo. 

Utilizamos as mesmas variáveis para ambos os tratados internacionais, com a diferença do 

tempo de observação, já que o Protocolo de Maputo foi aberto para ratificação 22 anos depois 

que a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. 

Sendo assim, este estudo é importante porque poderemos identificar o quão relevante é 

o papel da cultura na esfera jurídica dos países africanos. Além disso, será possível verificar 

como os Estados africanos lidam com a questão de gênero, sendo esta pauta uma prioridade ou 

não. Da mesma maneira, poderemos entender se o elemento religioso é relevante na política e 

no direito quando se diz respeito a ratificar tratados sobre o direito das mulheres. 

Em janeiro de 2009, a Assembleia de Chefes de Estados da União Africana declarou 

que a década entre 2010 e 2020 seria a Década das Mulheres Africanas (RUDMAN, 2018). 

Considerando que estamos no final desta década, é importante verificar se os instrumentos que 

temos atualmente são suficientes para avançar os direitos das mulheres. Portanto, considero que 

este trabalho seria interessante e contribuiria para a Década das Mulheres Africanas, uma vez 

que visa compreender um ponto forte para o direito das mulheres africanas que é a ratificação 

do Protocolo de Maputo. 

O estudo do direito das mulheres na África é importante não somente para as mulheres 

africanas, mas também para o campo dos direitos humanos. Enquanto existirem mulheres 

sofrendo violações por responsabilidade estatal, o estudo deste campo não será esvaziado. O 

produto deste trabalho será um passo importante para o direito das mulheres na África. 

Com isso, temos um trabalho composto por essa introdução, outras cinco seções mais 

as considerações finais. Na segunda seção, a seguir, temos a apresentação dos documentos 

estudados, com suas particularidades. Analisamos também, satisfazendo o primeiro objetivo 

específico, a natureza jurídica dos tratados à luz dos conceitos de obrigação, precisão e 

delegação de Abbott, Keohane, Moravcsik, Slaughter e Snidal. Na terceira seção, temos uma 
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discussão sobre cultura, mostrando a definição utilizada nesse trabalho, retomando esse 

conceito no contexto africano a partir de sua história. Analisamos como a cultura está 

intimamente ligada à religião no continente em discussão e o seu papel nas questões de gênero. 

A quarta seção se inicia de com um debate mais teórico, mas fundamental para o nosso 

trabalho que é o comprometimento internacional. Nela, tratamos o que é o comprometimento, 

as razões pelas quais os Estados se comprometem e quais são as suas principais implicações. 

Na segunda metade do capítulo, analisamos o elemento cultural presente na Carta Africana e 

no Protocolo de Maputo. Aqui fazemos a análise de documentos e, a partir dela, seremos 

capazes de confirmar ou refutar a primeira hipótese de pesquisa. 

Na quinta seção temos a apresentação e contextualização das variáveis mobilizadas para 

o estudo e sua relação com a cultura africana. Além disso, trazemos maiores detalhes do modelo 

utilizado na análise quantitativa e uma análise prévia dos dados com as estatísticas descritivas. 

Na sexta seção temos a apresentação e análise dos resultados encontrados no modelo. 

Finalmente, concluímos o estudo com as considerações finais, em que temos o balanço geral da 

dissertação e a situação das hipóteses - se elas foram confirmadas ou refutadas. 
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2 A CARTA AFRICANA DE DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS E O 

PROTOCOLO DE MAPUTO: o Sistema Africano de Direitos Humanos e dos Povos e 

Natureza Jurídica dos documentos 

 

Para iniciar este estudo, primeiramente precisamos entender ambos os documentos que 

são o pano de fundo deste trabalho de investigação. Portanto, veremos de uma maneira mais 

superficial de que tratam os documentos, a sua história e a sua relação com o Sistema Africano 

de Direitos Humanos. Em um segundo momento, faremos uma análise sobre a natureza jurídica 

destes documentos, levando em conta o texto sobre a legalização da política internacional de 

Abbott, Snidal, Keohane, Moravcsik e Slaughter. 

 

1.1 A Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos 

 

A Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos foi adotada em 1981, durante a 

Conferência Ministerial da então Organização da Unidade Africana (OUA), em Banjul, na 

Gâmbia. No entanto, a Carta só entrou em vigor cinco anos mais tarde em 21 de outubro de 

1986, quando teve o número mínimo de ratificações necessárias para se tornar obrigatória. Essa 

Carta teve como inspiração vários tratados e declarações de direitos humanos anteriores, tais 

quais: o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos 

Sociais, Econômicos e Culturais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração 

Americana de Direitos e Deveres do Homem (RAMOS, 2012). 

 Apesar disso, a Carta Africana tem suas características próprias, inovando em vários 

aspectos. O seu princípio norteador era de que deveria refletir o conceito africano de direitos 

humanos e atender as necessidades da África (OKERE, 1984). Para isto, ela mescla valores 

universais aos valores regionais. Leva-se bastante em consideração às tradições históricas e os 

valores da civilização africana, sendo esses a base e a inspiração do documento (PIOVESAN, 

2013). 

 Em segundo lugar, a Carta se destaca por ser o pioneiro entre os tratados de direitos 

humanos a unir os direitos civis e políticos aos sociais, econômicos e culturais. Existia até esse 

momento uma dicotomia gerada pela Guerra Fria sobre ambos os tipos de direitos 

fundamentais. No entanto, no preâmbulo da Carta já se estabelece que os direitos civis e 

políticos são indissociáveis dos direitos econômicos, sociais e culturais (PIOVESAN, 2013). 

Além disso, a Carta inova ao tratar o direito ao meio ambiente como fundamental (RAMOS, 

2012). 
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Em terceiro lugar, a Carta afirma o direito dos povos, que de acordo com o seu 

preâmbulo, devem garantir os direitos humanos. Esses direitos são os que se referem à 

autodeterminação, ao desenvolvimento e à liberdade sobre seus recursos naturais (RAMOS, 

2012). Dessa forma, o documento tem uma perspectiva coletivista, diferente da abordagem 

liberal individualista das demais Convenções regionais de direitos humanos (PIOVESAN, 

2013).  

Por fim, este documento ainda estipula os deveres dos indivíduos em relação à família 

e à comunidade, sendo esta não somente a doméstica, mas também a internacional (RAMOS, 

2012). No preâmbulo da Carta já podemos perceber a ideia de que para que possam aproveitar 

dos direitos e liberdades, os indivíduos estão sujeitos a cumprir com os seus deveres 

(PIOVESAN, 2013). 

 A Carta Africana conta com 68 artigos que estão divididos em três partes. Na primeira 

parte são expostos os direitos e os deveres dos indivíduos e dos povos em 29 artigos. A segunda 

parte versa sobre as medidas de salvaguardas estabelecidas pela Carta, como o estabelecimento 

da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos para a promoção dos direitos humanos 

e dos povos e garantir sua proteção na África. Nessa parte temos o mandato da Comissão, os 

seus procedimentos e princípios em outros 34 artigos. Os demais cinco artigos estão na terceira 

parte da Carta, que trata de provisões gerais sobre a entrada em vigor deste tratado internacional. 

(ACHPR, 2020). 

 A Carta Africana prevê um organismo quasi-judicial da Organização da Unidade 

Africana: a Comissão Africana para os Direitos Humanos e dos Povos (OKAFOR, 2007). Este 

órgão possui uma série de funções. A primeira delas é fazer pesquisas e estudos sobre problemas 

de direitos humanos na África, tendo como objetivo capacitar os órgãos nacionais sobre esta 

temática. Além disso, deve fazer recomendações ou dar pareceres aos governos e cooperar com 

outras organizações internacionais e africanas especializadas em direitos humanos (RAMOS, 

2012). 

Este órgão ainda deve elaborar princípios e regras que se referem à garantia dos direitos 

humanos e dos povos. Elabora também opiniões interpretativas sobre a Carta Africana quando 

solicitada por um Estado membro, organização africana reconhecida ou instituição da OUA. 

Existem grupos de estudo que avaliam pontos específicos como refugiados, migrantes, 

mulheres, liberdade de expressão, entre outros, e que podem resultar em recomendações pela 

Comissão. Por fim, a Comissão analisa petições individuais de vítimas de violações de direitos 

humanos para assegurar a sua proteção, assim como demandas interestatais - quando um Estado 

alega que outro violou artigos da Carta (RAMOS, 2012). 
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Sentiu-se falta, no entanto, de um mecanismo judicial no sistema africano. A Comissão 

é um órgão administrativo e, como tal, não tem a possibilidade de determinar decisões 

vinculantes no sistema, sendo recomendatório apenas. Como consequência disso, os Estados 

que violavam os direitos humanos e não cumprissem as resoluções recomendadas pela 

Comissão não eram punidos de nenhuma maneira. Diante disso, em 1998 foi elaborado um 

Protocolo adicional à Carta Africana que previa a criação de uma Corte Africana dos Direitos 

do Homem e dos Povos. Em 2004 o Protocolo entra em vigor, após 15 ratificações de Estados-

parte da Carta Africana (RAMOS, 2012). 

O principal objetivo desta Corte era ter o poder de proferir sentenças vinculantes e elevar 

a proteção de direitos humanos na África para um patamar superior. A jurisdição deste órgão 

vai desde a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos até os demais tratados de direitos 

humanos assinados e ratificados pelos Estados em julgamento. A Comissão Africana, o Estado 

de nacionalidade da vítima de violação dos direitos humanos, Organizações Internacionais e o 

Estado membro que acionou a Comissão ou foi demandado perante a Comissão podem propor 

ações perante a Corte Africana de Direitos Humanos. Existe também a possibilidade de petições 

individuais, mas esta depende da adesão facultativa dos Estados membros (RAMOS, 2012). 

Assim como se percebeu a falta de um mecanismo judicial no SADH, foi notada a falta 

de um documento que garantisse a proteção dos direitos das mulheres. Apesar de ter existido 

uma ampla ratificação dos Estados africanos à Carta Internacional de Direitos Humanos e à 

Convenção para a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), 

documentos que garantem a proteção dos direitos das mulheres, estes ainda não eram aplicados 

no continente africano (BANDA, 2006). 

A CEDAW é o instrumento internacional de autoridade legal sobre os direitos humanos 

das mulheres e uma fonte vinculante do direito internacional para aqueles Estados que o 

ratificaram. Dessa forma, esta Convenção estabelece o significado de normas 

internacionalmente reconhecidas e padrões de não discriminação baseadas em gênero, assim 

como contém cláusulas de garantia dos direitos culturais, sociais, econômicos, civis e políticos. 

Este documento tem como objetivo a eliminação de todas as formas de discriminação contra as 

mulheres e alcançar um grau importante de igualdade. Nele foi estabelecido um Comitê para 

monitorar e implementar a Convenção em seus Estados-parte (OHCHR, 2012). 

No entanto, por causa de atitudes tradicionais arraigadas nos países, principalmente do 

Oriente Médio e da África, o cumprimento da CEDAW se torna bastante desafiador. Assim, o 

Comitê da CEDAW reconhece esses desafios e pede regularmente para que os Estados 

modifiquem e eliminem os padrões de conduta social e culturais que são discriminatórios. Para 
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que exista o enforcement dessas regras no âmbito doméstico, o Comitê encoraja os Estados a 

empreender reformas que possam facilitar e fortalecer o mecanismo de enforcement doméstico. 

Os Estados devem adotar regras legais incorporando-as aos seus sistemas jurídicos domésticos 

(BANKS, 2009). 

Sabendo que este tratado internacional serviu de base para a elaboração do futuro 

Protocolo de Maputo, que veremos adiante, é importante verificar o padrão de ratificação deste 

documento nos Estados Africanos, a fim de conseguir prever minimamente o comportamento 

destes em relação ao Protocolo sobre o direito das mulheres da região africana. Dos 55 países 

africanos, apenas três não ratificaram esta Convenção: o Sudão, a Somália e o Sahrawi (UNTC, 

2020). Alguns dos países que ratificaram a CEDAW, ainda não ratificaram o Protocolo de 

Maputo e outros demoraram um bom tempo antes de se comprometerem com este documento 

regional sobre o direito das mulheres (BANKS, 2009). 

As organizações não governamentais notaram uma falta de vontade política dos 

Estados-parte da Carta Africana de garantirem os direitos das mulheres dentro de sua jurisdição. 

A Comissão Africana nunca tinha lidado com nenhum caso sobre as mulheres. Foi criado então 

um grupo de estudo para verificar de perto a situação das mulheres na África. Com o apoio 

dentro da Organização da Unidade Africana, a Comissão Africana teve o papel de preparar um 

Protocolo Adicional à Carta Africana sobre o direito das mulheres. Foram vários rascunhos até 

chegar ao documento adotado pela União Africana em 2003 (BANDA, 2006). 

 

1.2 O Protocolo de Maputo 

  

Apesar de adotado em 2003, o Protocolo Adicional à Carta Africana de Direitos 

Humanos e dos Povos sobre o direito das Mulheres Africanas, ou simplesmente Protocolo de 

Maputo, somente entrou em vigor em 25 de novembro de 2005. Este é um suplemento 

multilateral e legalmente vinculante à Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Até 

outubro de 2019, o Protocolo foi ratificado por 42 dos 54 países africanos que são Estados-

membros da Carta Africana (ACHPR, 2020). 

É possível entender a necessidade de um documento africano sobre os direitos das 

mulheres analisando o próprio preâmbulo Protocolo, uma vez que os seus direitos vão muito 

além do escopo da CEDAW. O Protocolo lida com o direito das mulheres com grande 

especificidade e a sua adoção foi vista como uma realização longamente aguardada. Este é 
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percebido, apesar de imperfeito, como uma “declaração de direitos para as mulheres africanas",4 

já que trata de problemas e questões específicas das mulheres no continente, trazendo provisões 

da CEDAW para o contexto doméstico (BUDOO, 2018). 

 A adoção do Protocolo é uma evidência da grande visibilidade e da força de mobilização 

das organizações sobre os direitos das mulheres na África e é o auge de um processo de 

rascunho dual: um iniciado pelo movimento das mulheres e o outro dirigido pelo Comitê 

Interafricano sobre as Práticas Tradicionais Prejudiciais que Afetam a Saúde das Mulheres e 

Crianças. Como um instrumento adotado pela União Africana (UA), o Protocolo possui sua 

autoridade jurídica associada principalmente ao Ato Constitutivo da UA, o que promove a 

igualdade de gênero como um dos seus princípios fundamentais (VILJOEN, 2009). 

Sem o Protocolo sobre o direito das mulheres africanas, as violações aos direitos das 

mulheres não eram adequadamente tratadas no nível institucional, já que a Comissão Africana 

não obteve sucesso em fazer com que os Estados-parte fossem responsáveis pela discriminação 

baseada em gênero que ocorresse em suas dentro de suas fronteiras. A elaboração da Carta 

Africana não levou em conta os direitos das mulheres e nem os desafios que elas enfrentam. 

Além disso, várias cláusulas da Carta destacam a importância das tradições para a sociedade 

africana, mas não existe nenhuma menção sobre as práticas tradicionais prejudiciais que violam 

os direitos das mulheres (BUDOO, 2018). 

 O Protocolo foi feito, pois mesmo com a ampla ratificação da Carta Africana e outros 

instrumentos internacionais de direitos humanos pelos Estados-membros, as mulheres na África 

continuam a ser vítimas de discriminação e práticas prejudiciais. Assim, de acordo com Viljoen 

(2009), o Protocolo não deveria ser visto como um “corretor” de deficiências normativas na lei 

internacional dos direitos humanos que lida com os direitos das mulheres, mas sim como uma 

resposta à falta de implementação dessas normas. 

 No entanto, essa posição não é consenso na academia e é bastante controversa. A 

questão mais importante aqui, mais do que criar mais normas, é como fazer com que as que já 

temos sejam respeitadas. Emilie Hafner-Burton aborda esse assunto muito bem em seu livro 

“Making Human Rights a Reality”. Ela propõe que o atual sistema internacional dos direitos 

humanos somente corresponde bem à proteção dos direitos humanos em circunstâncias 

especiais, e geralmente nos lugares onde as piores violações de direitos humanos são menos 

prováveis de ocorrer. O que se pensa na Política Internacional para corrigir esse problema é a 

criação de mais tratados internacionais, procedimentos de implementação e expansão do 

 
4 Do original “bill of rights for African women”. 



23 
 

número de países que aderem a eles, como o que Viljoen propõe. Para Hafner-Burton, o que 

deve ser feito é o contrário (HAFNER-BURTON, 2013). 

 Acredita-se que as obrigações jurídicas sozinhas não irão acabar com as violações aos 

direitos humanos. As normas jurídicas internacionais para promover e proteger os direitos 

humanos já existem. Dessa forma, criar mais procedimentos jurídicos abertos a todos, não é a 

melhor maneira de fazer com que tais normas sejam cumpridas na prática. Os esforços de 

política externa podem ajudar no cumprimento dessas normas legais, entretanto, esses esforços 

podem também ser distorcidos. Assim, para que a lei e o poder trabalhem juntos em prol dos 

direitos humanos, ambos precisam de maior legitimidade (HAFNER-BURTON, 2013). 

 O Protocolo confirma as premissas da Carta Africana de que os direitos são indivisíveis 

e interdependentes ao garantir os direitos de natureza tanto civil-política quanto 

socioeconômica. No entanto, o Protocolo é inconsistente em dois aspectos com a Carta 

Africana, uma vez que omite duas características importantes. A primeira delas é a ideia de que 

a os portadores de direitos são não somente os indivíduos, mas também os povos. E a segunda 

que os deveres individuais andam juntos com os direitos individuais (VILJOEN, 2009). 

 Vários direitos são garantidos às mulheres por meio do protocolo como o direito a não 

ser submetida a práticas prejudiciais, direitos relacionados ao casamento, separação, divórcio e 

anulação do casamento, acesso à justiça e proteção igualitária ante a lei, por exemplo. O 

documento requer que os seus Estados-parte providenciem remédios para as mulheres que 

tiverem seus direitos violados (MUJUZI, 2008). A análise do Protocolo de Maputo permite 

notar um quadro jurídico bem articulado ao redor da limitação/eliminação de práticas 

costumeiras manifestadas através da lei costumeira que viola/limita os direitos das mulheres. O 

art. 17 estabelece o direito das mulheres a um contexto cultural positivo, regulando a 

possibilidade de cooptar o segmento feminino na ação de formular políticas culturais para 

deixar as práticas culturais sensíveis a todas as categorias de seres humanos. Além disso, a lei 

costumeira é prevalente em questões de relações familiares, sendo utilizada para regular 

aspectos privados relacionados a herança, casamento, divórcio e status de viúvas (BERNA, 

2015). 

Por meio do Protocolo de Maputo as mulheres têm acesso ao mecanismo judicial de 

direitos humanos na África: a Corte Africana de Direitos do Homem e dos Povos. No entanto, 

há indícios de que existem dificuldades para que as demandas femininas cheguem a este órgão. 

O Protocolo de Maputo aponta a Corte Africana como a primeira instituição que deveria ser 

buscada com matéria de interpretação que surge da aplicação ou implementação do protocolo. 

Ou seja, se os direitos não são implementados, ou a aplicação dos direitos de Estados membros 
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não estiver em consonância com o Protocolo de Maputo, a Corte deveria ouvir essas 

reivindicações. Assim, a Corte teria jurisdição sob o art. 3 do Protocolo da Corte Africana em 

relação aos Estados que ratificaram os dois protocolos e ela iria igualmente poder aplicar as 

provisões do Protocolo de Maputo (RUDMAN, 2018). 

Quando o Protocolo de Maputo estava sendo negociado, o Protocolo Adicional de 

criação da Corte Africana já tinha sido concebido e adotado. No entanto, a Corte ainda não 

havia se tornado operacional. O Protocolo de Maputo prescreve então que na pendência do 

estabelecimento da Corte Africana, a Comissão Africana teria responsabilidade de ouvir 

questões pertinentes a interpretação e aplicação do protocolo das mulheres. Entretanto, apesar 

do funcionamento da Corte desde 2004, a Comissão ainda está com a maior parte do mandato 

de proteção das mulheres atualmente. Isto porque muitos países ainda não ratificaram o 

Protocolo sobre a Corte Africana. Esta situação não colabora para uma cultura onde as 

demandas femininas sejam priorizadas (RUDMAN, 2018). Desde que o Protocolo Adicional 

que cria a Corte Africana está em vigor apenas um julgamento foi feito sobre o direito das 

mulheres. 

 

1.3 A legalização do Direito Internacional e a Natureza Jurídica dos tratados 

  

Nessa seção, analisaremos a natureza jurídica tanto da Carta quanto do Protocolo. É 

importante saber qual o tipo de enforcement que os documentos possuem, uma vez que este é 

um estudo comparativo de ambos os tratados. Dessa forma, como as hipóteses são também 

comparativas, é necessário que ambos os tratados possuam a mesma natureza jurídica para que 

a comparação seja válida. Utilizaremos aqui as ideias de Abbott, Keohane, Moravcsik, 

Slaughter e Snidal em seu artigo sobre o conceito da legalização. 

As instituições internacionais estão se tornando cada vez mais legalizadas. Pode ser 

demonstrado que a institucionalização existe substancialmente na Política Internacional, mas a 

legalização representa um conjunto específico de dimensões pelas quais a instituições variam 

(GOLDSTEIN et al, 2000). De acordo com Abbott et al (2000, p. 401), a legalização “é 

entendida como uma forma particular de institucionalização caracterizada por três 

componentes: obrigação, precisão e delegação” (ABBOTT et al, 2000). 

Instituições completamente legalizadas vinculam os Estados a partir da lei, mas não 

somente por meio dela. Dessa forma, o seu comportamento está sujeito ao escrutínio sob regras 

gerais, procedimentos e discurso da lei internacional e, frequentemente, da lei doméstica. A 

legalização parte da lei, mas não deve ser explicada somente por ela, porque se torna uma 
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explicação muito circular. É importante sair um pouco dessa esfera da lei e, para isso, propõe-

se alguns indicadores pelos quais podemos fazer essa abordagem de um ponto de vista mais 

amplo. Portanto, para os autores, as instituições legalizadas demonstram um alto grau de 

precisão, o que significa que suas regras definem a conduta que eles requerem, autorizam ou 

proscrevem, e também da sua obrigação. Por fim, acordos legais delegam ampla autoridade a 

uma entidade neutra para a implementação das regras concordadas, incluindo sua interpretação, 

solução de controvérsias e mais elaboração de regras (GOLDSTEIN et al, 2000). 

Cada uma dessas dimensões – obrigação, precisão e delegação –, pode variar 

independentemente de baixo a alto, existindo uma gradação, não sendo necessariamente uma 

dicotomia. Assim, o conceito de legalização envolve um espectro, indo do tipo ideal de 

legalização, em que todas as três propriedades são maximizadas, para a legalização forte, onde 

todas as três – ou ao menos a obrigação e a delegação – são fortes, por múltiplas formas de 

legalização parcial ou suave, envolvendo diferentes combinações de atributos, e finalmente 

indo para o final do espectro, com outro tipo ideal: a completa falta de legalização (ABBOTT 

et al 2000). 

Os autores propõem, portanto, uma espécie de espectro de cada uma das dimensões 

estudadas na figura 1. Cada elemento vai da sua forma mais fraca, que seria a ausência de 

obrigação jurídica, precisão ou delegação na esquerda, para a forma mais forte na direita. 

Podemos observar que a regra vinculante é a mais forte forma de obrigação (a) de um tratado, 

assim como uma regra altamente elaborada e precisa remeter ao elemento da precisão mais 

intenso e cortes internacionais, organizações e a aplicação doméstica são a maneira mais forte 

de delegação de um tratado (ABBOTT et al, 2000). 

 

FIGURA 1  – As Dimensões da Legalização 

 

Fonte: ABBOTT et al, 2000, p.404 (adaptado pela autora) 
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1.3.1 Obrigação 

 

Cada uma dessas dimensões será analisada agora. A primeira delas é a obrigação, que 

significa que os Estados ou outros atores estão legalmente vinculados por uma regra, 

comprometimento ou por um conjunto de regras ou comprometimentos. As obrigações legais 

trazem as normas, procedimento e formas estabelecidas no discurso do sistema jurídico 

internacional para o jogo. O princípio jurídico fundamental chamado de pacta sunt servanda 

significa que as regras e os comprometimentos contidos em acordos internacionais legalizados 

são vistos como obrigatórios (ABBOTT et al, 2000). 

Apesar da obrigatoriedade com os tratados, o direito internacional prevê algumas regras 

técnicas como margem para interpretação dos Estados tais quais as reservas e emendas. O 

sistema jurídico internacional também contém procedimentos e remédios para violações de 

comprometimentos legais. Além disso, os Estados podem se defender em caso de disputas 

internacionais e caso as circunstâncias de um tratado mudem, o caráter vinculante do acordo 

pode ser revogado pela doutrina rebus sic stantibus. Tudo isso faz com que exista um certo grau 

de flexibilidade nos comprometimentos legais. (ABBOTT et al, 2000). 

Os comprometimentos podem variar amplamente no espectro de obrigações, como pode 

ser identificado na tabela 1, abaixo. Essas diferentes formas legais possuem implicações 

distintas. Em acordos juridicamente vinculantes os Estados podem utilizar reivindicações legais 

(como doutrinas do direito internacional), se envolver em discursos jurídicos, invocar 

procedimentos legais e recorrer a remédios jurídicos. Em acordos não vinculantes, por sua vez, 

os Estados não podem fazer nenhuma dessas coisas, apesar de que eles podem fazer 

reivindicações normativas, se envolver em discursos normativos e recorrer a remédios políticos. 

(ABBOTT et al, 2000). 

TABELA 1 – Indicadores de Obrigação 

Alto 

Obrigação incondicional: linguagem e outros indícios de intenção de ser legalmente vinculante 

Tratado político: condições implícitas de obrigação 

Reservas Nacionais em obrigações específicas; obrigações contingentes e cláusulas de escape 

Obrigações hortatórias 

Normas adotadas sem autoridade legislativa 

Negação explícita de vontade de ser legalmente vinculante 

Baixo 

Fonte: ABBOTT et al, 2000, p. 410 (adaptado pela autora) 
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A partir desses indicadores de obrigação na tabela, analisaremos agora como a Carta 

Africana e o Protocolo de Maputo podem ser classificados. Já no primeiro artigo da Carta 

Africana temos que: “os Estados-membros da Organização da Unidade Africana partes da 

presente Carta devem reconhecer os direitos, deveres e liberdades consagradas nessa Carta e 

devem se comprometer a adotar medidas legislativas ou outras para dar efeito a elas” (ACHPR, 

2020, s/p, tradução nossa5). Aqui podemos ver que a linguagem utilizada denota a obrigação 

dos Estados, utilizando sempre o “dever” ao invés de “encorajar”, “recomendar” ou 

“estimular”. 

O mesmo acontece no art. 65: “Para cada um dos Estados que ratificarem ou aderirem 

a presente Carta após sua entrada em vigor, a Carta entrará em vigor três meses após a data de 

depósito por esse Estado de seu instrumento de ratificação ou adesão” (ACHPR, 2020, s/p, 

tradução nossa6). Com isto, fica claro que o tratado precisa das formalidades legais de 

assinatura, ratificação ou adesão e entrada em vigor, um dos aspectos importantes da obrigação 

em sua forma mais forte. 

Já no Protocolo de Maputo o tipo de obrigação pode ser identificado em seu segundo 

artigo: 

1. Os Estados-parte devem combater todas as formas de discriminação contra a 

mulher por meio de medidas legislativas, institucionais e outras apropriadas. A este 

respeito eles devem: 

a) Incluir em suas constituições nacionais e outros instrumentos legislativos, se 

não já o fizeram, o princípio de igualdade entre mulheres e homens e garantir 

sua aplicação efetiva; 

b) Decretar e implementar efetivamente medidas legislativas ou regulatórias, 

incluindo aquelas proibindo e restringindo todas as formas de discriminação 

particularmente aquelas   práticas prejudiciais que põem em perigo a saúde e o 

bem-estar geral da mulher; 

c) Integrar uma perspectiva de gênero em suas decisões políticas, legislações, 

planos de desenvolvimento, programas e atividades e em todas as outras 

esferas da vida; 

d) Tomar ações corretivas e positivas nas áreas em que a discriminação contra a 

mulher na lei e na realidade continuam a existir; 

e) Apoiar as iniciativas local, nacional, regional e continental direcionadas a 

erradicar todas as formas de discriminação contra a mulher. 

2. Os Estados-parte devem se comprometer a modificar os padrões sociais e 

culturais de conduta das mulheres e homens por meio da educação pública, 

informação, estratégias de educação e comunicação, com uma visão de alcançar a 

eliminação de práticas prejudiciais culturais e tradicionais e todas as outras práticas 

que estão baseadas na ideia de inferioridade ou superioridade de qualquer um dos 

 
5 The Member States of the Organization of African Unity parties to the present Charter shall recognize the rights, 

duties and freedoms enshrined in this Charter and shall undertake to adopt legislative or other measures to give 

effect to them. 
6 For each of the States that will ratify or adhere to the present Charter after its coming into force, the Charter 

shall take effect three months after the date of deposit by that State of its instrument of ratification of ratification 

or adherence. 
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sexos, ou em papéis estereotipados para mulheres e homens (UNITED NATIONS, 

s/d, p. 4-5, tradução nossa7). 

 

Neste artigo, percebemos que, assim como na Carta Africana, a linguagem utilizada no 

Protocolo também é a da obrigação em que o dever impera para os Estados que se envolvem 

com este documento. No entanto, apesar de utilizar uma linguagem jurídica semelhante, 

diferentemente do primeiro documento analisado fica claro que as normas e o que se espera dos 

Estados-parte neste documento são mais bem definidas. Em grande parte dos artigos do 

Protocolo, utiliza-se a expressão “os Estados-parte devem”, confirmando a ideia da obrigação 

no tratado. 

Nos art. 28 e art. 29 vemos que este tratado também estabelece as formalidades jurídicas 

de assinatura, ratificação ou adesão e entrada em vigor, assim como a Carta Africana: 

Artigo 28 – Assinatura, Ratificação e Adesão 

1. Este Protocolo deve estar aberto para assinatura, ratificação e adesão pelos 

Estados-parte, em consonância com os seus respectivos procedimentos 

constitucionais. 

2. Os instrumentos de ratificação ou adesão devem ser depositados com o 

Presidente da Comissão da UA. 

Artigo 29 – Entrada em vigor 

1. Este Protocolo deve entrar em vigor trinta dias depois do depósito do décimo 

quinto instrumento de ratificação. 

2.  Para cada Estado-parte que adere a este Protocolo depois de sua entrada em 

vigor, o Protocolo deve entrar em vigor na data do depósito do instrumento de adesão. 

3. O presidente da Comissão da UA deve notificar todos os Estados-membros da 

entrada em vigor deste Protocolo (UNITED NATIONS, s/d, p. 4-5, tradução nossa8). 

 

Pela análise dos dois documentos podemos perceber que ambos os tratados refletem a 

intenção das partes de criar obrigações legalmente vinculantes governadas pelo direito 

 
7 1. States Parties shall combat all forms of discrimination against women through appropriate legislative, 

institutional and other measures. In this regard they shall: a) include in their national constitutions and other 

legislative instruments, if not already done, the principle of equality between women and men and ensure its 

effective application; b) enact and effectively implement appropriate legislative or regulatory measures, including 

those prohibiting and curbing all forms of discrimination particularly those 5 harmful practices which endanger 

the health and general well-being of women; c) integrate a gender perspective in their policy decisions, legislation, 

development plans, programmes and activities and in all other spheres of life; d) take corrective and positive action 

in those areas where discrimination against women in law and in fact continues to exist; e) support the local, 

national, regional and continental initiatives directed at eradicating all forms of discrimination against women. 2. 

States Parties shall commit themselves to modify the social and cultural patterns of conduct of women and men 

through public education, information, education and communication strategies, with a view to achieving the 

elimination of harmful cultural and traditional practices and all other practices which are based on the idea of the 

inferiority or the superiority of either of the sexes, or on stereotyped roles for women and men. 
8 Article 28 Signature, Ratification and Accession - 1. This Protocol shall be open for signature, ratification and 

accession by the States Parties, in accordance with their respective constitutional procedures. 2. The instruments 

of ratification or accession shall be deposited with the Chairperson of the Commission of the AU. Article 29 Entry 

into Force - 1. This Protocol shall enter into force thirty (30) days after the deposit of the fifteenth (15) instrument 

of ratification. 2. For each State Party that accedes to this Protocol after its coming into force, the Protocol shall 

come into force on the date of deposit of the instrument of accession. 3. The Chairperson of the Commission of 

the AU shall notify all Member States of the coming into force of this Protocol. 
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internacional. Sendo assim, podemos classificar tanto a Carta Africana quanto o Protocolo 

como uma “obrigação incondicional” no espectro da obrigação, a forma mais forte deste 

elemento. Isso porque utiliza a linguagem da obrigação, além de apresentar outros elementos 

que demonstram a intenção de que o documento seja vinculante internacionalmente. 

 

1.3.2 Precisão 

 

A segunda dimensão que analisaremos é a da precisão. Regras precisas especificam 

claramente e sem ambiguidade o que se espera de um Estado ou outro ator em um conjunto 

particular de circunstâncias. Dessa maneira, a precisão limita o escopo de interpretação. Para 

um conjunto de regras, a precisão não implica apenas que cada regra não seja ambígua, mas 

também que as regras estejam relacionadas entre si de uma maneira não contraditória, criando 

uma estrutura na qual a interpretação caso a caso possa ser realizada coerentemente. Conjuntos 

de regras precisas são, com frequência, altamente elaboradas ou densas, detalhando condições 

de aplicação, explicitando o comportamento necessário ou proibido em inúmeras ocasiões 

(ABBOTT et al, 2000). 

A precisão e a elaboração são características especialmente significantes da legalização 

em nível internacional. Grande parte do direito internacional é bastante precisa e a tendência 

que se observa é de que cada vez mais a precisão esteja aumentando. Muitos tratados modernos 

são projetados inclusive para aumentar a determinação e restringir as questões de interpretação. 

Até mesmo instrumentos não vinculantes são extremamente densos e precisos, principalmente 

porque os seus defensores acreditam que essas características aumentam o seu valor político e 

normativo (ABBOTT et al, 2000). Assim como na obrigação, os autores propõem um espectro 

dos indicadores de precisão conforme a tabela 2, abaixo. 

TABELA 2 - Indicadores de Precisão 

Alto 

Regras determinadas: apenas questões limitadas de interpretação 

Questões de interpretação substanciais, porém, limitadas 

Amplas áreas de juízo 

“Padrões”: apenas significativos com referência a situações específicas 

Impossível de determinar se a conduta está em conformidade 

Baixo 

Fonte: ABBOTT et al, 2000, p. 415 (adaptado pela autora) 
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Apesar do papel da precisão nos instrumentos internacionais, muitos tratados ainda são 

vagos e gerais. Assim, as disposições muito gerais criam amplas áreas de juízo para os atores, 

tanto que não é possível avaliar significativamente o seu comprometimento, colocando em 

dúvida sua força jurídica. Essas imprecisões não são necessariamente falhas, mas podem ser 

uma escolha deliberada, dadas as circunstâncias da política internacional e doméstica 

(ABBOTT et al, 2000). 

Para avaliar o nível de precisão da Carta Africana e do Protocolo de Maputo, 

analisaremos se estes tratados expõem com clareza as condições de aplicação das regras, se 

explicitam o comportamento necessário ou proibido. A partir dessa análise, classificaremos o 

nível de precisão de acordo com os indicadores da tabela 2. 

O Protocolo de Maputo já começa o seu primeiro artigo com definições de certas 

palavras ou expressões que podem abrir margem para diferentes interpretações, como 

“discriminação contra a mulher”, “Práticas prejudiciais”, “violência contra a mulher” e o 

próprio conceito de “mulher”. Isto é uma forma clara de evitar ambiguidades nesses conceitos 

e na aplicação deles nos próximos artigos deste Protocolo. 

Em todos os artigos do Protocolo em que se reconhecem direitos das mulheres – desde 

o art. 2 até o art. 24 –, o direito é delimitado e, também, se especifica o que cada Estado-membro 

do Protocolo deve fazer para que este direito seja garantido. A frase “os Estados-parte devem 

tomar todas as medidas apropriadas para (...)”9 aparece do art. 2 até o art. 14 e também entre o 

17 ao 20, explicitando todas as ações que os Estados devem tomar para que o direito seja 

garantido em seu território, não abrindo margem para interpretações diferentes do que se 

explicita no texto do tratado. Da mesma maneira, a partir do art. 22 até o 25, temos a frase “os 

Estados-parte devem se comprometer a”,10 e depois o estabelecimento dos compromissos que 

eles devem seguir. 

Sendo assim, este Protocolo está completamente coerente em seu conteúdo. Apesar de 

só possuir 32 cláusulas – pouco em comparação com as 68 da Carta Africana -, essas são 

bastante densas, uma vez que prescrevem com detalhes como os Estados devem se comportar, 

o que pode ser feito e o que é proibido. Dessa forma, o tratado fica bastante preciso e livre de 

aberturas para diferentes interpretações. Classificamos então o Protocolo de Maputo com um 

alto grau de precisão já que suas regras são bem determinadas.  

Já a Carta Africana apenas delimita os direitos e os deveres dos indivíduos e dos povos 

nos seus primeiros 29 artigos. Em alguns artigos como no 18ᵒ que versa sobre a família, fica 

 
9 State Parties shall take all appropriate measures to (...). 
10 State Parties shall undertake to (...). 
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estabelecido que o Estado deve garantir a eliminação de toda a discriminação contra a mulher 

e também garantir a proteção dos direitos das mulheres e das crianças conforme estipulado nas 

convenções e declarações internacionais. No entanto, ao contrário do Protocolo, não se 

estabelece o que é a discriminação contra a mulher, nem de que maneiras os Estados-parte da 

Carta devem fazer isso, abrindo margem para a interpretação do próprio Estados e também para 

a sua defesa nos relatórios enviados à Comissão.  

Isso acontece em vários outros artigos, que apesar de especificar quais direitos devem 

ser garantidos e o comportamento dos Estados, não especificam como eles podem fazer isto. 

Vemos que a Carta é menos precisa que o Protocolo, mas ainda assim é um documento preciso. 

Algumas questões importantes podem estar abertas para interpretação, mas o conteúdo do 

tratado é bastante claro, coerente e não é ambíguo. Assim, classificamos a Carta com um nível 

alto de precisão, sendo o equivalente ao segundo indicador: questões substanciais, porém 

limitadas. 

Entretanto, imprecisão não é necessariamente um critério do Estado quando ocorre 

dentro de uma delegação de autoridade e, portanto, concede a um organismo internacional uma 

autoridade mais ampla para determinar o seu significado (ABBOTT et al, 2000). Assim, não é 

necessariamente um problema que a precisão seja baixa em um documento, desde que a 

delegação de autoridade seja alta, como veremos em seguida. 

 

1.3.3 Delegação 

 

Por fim, a última dimensão que analisaremos é a da delegação. De acordo com os autores 

a delegação significa que terceiras-partes possuem a autoridade de implementar, interpretar e 

aplicar as regras, resolver disputas e, possivelmente, fazer outras regras. Os Estados e demais 

atores delegam autoridade para terceiras-partes designadas, como cortes, árbitros e 

organizações administrativas, tendo como objetivo a implementação dos tratados (ABBOTT et 

al 2000). As formas características da delegação legal são mecanismos de resolução de disputas 

e a elaboração e implementação de regras, conforme pode ser visto na tabela 3, que representa 

o espectro da delegação. 

TABELA 3 - Indicadores de Delegação 

a. Resolução de Disputas 

Alto 

Cortes: decisões vinculantes das terceiras-partes; jurisdição geral; acesso direto privado; pode 

interpretar e complementar regras; cortes domésticas possuem jurisdição. 
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Cortes: jurisdição, acesso ou autoridade normativa limitada ou consensual 

Arbitragem obrigatória 

Arbitragem não-obrigatória 

Mediação, conciliação 

Barganha institucionalizada 

Barganha política pura 

Baixo 

 

b. Elaboração e implementação de regras 

Alto 

Regulações vinculantes; enforcement centralizado 

Regulações vinculantes com consentimento ou opção por não participar 

Políticas vinculantes internas; legitimação do enforcement centralizado 

Padrões de coordenação 

Rascunhar Convenções; monitoramento e publicidade 

Recomendações; monitoramento confidencial 

Declarações normativas 

Fórum para negociações 

Baixo 

Fonte: ABBOTT et al, 2000, p. 416 (adaptado pela autora) 

Os mecanismos de resolução de disputas cobrem um largo alcance: desde nenhuma 

delegação, passando por formas institucionalizadas de barganha, arbitragem não obrigatória, 

arbitragem obrigatória; e finalmente a real adjudicação. Estes mecanismos são mais altamente 

legalizados quando as partes concordam com decisões de terceiras-partes vinculantes e, ao 

contrário quando o processo envolve barganha política entre partes que podem tanto aceitar 

quanto rejeitar propostas sem qualquer justificativa legal. Quando nos movemos para cima no 

espectro da delegação, as ações dos tomadores de decisões são altamente governadas e 

legitimadas por regras. A delegação para terceiras-partes é acompanhada pela adoção de regras 

de adjudicação. Dessa forma, o órgão adjudicativo pode achar necessário identificar ou 

desenvolver regras de reconhecimento e mudanças, enquanto ele resolve conflitos entre regras 

ou revê a validade de outras que são sujeitas de disputa (ABBOTT et al, 2000). 

Porém a delegação de autoridade legal não está restrita apenas a resolução de disputas. 

Várias instituições, desde simples arranjos consultivos até burocracias internacionais de pleno 

direito, ajudam a elaborar normas legais imprecisas, implementar regras concordadas e facilitar 

o enforcement. Organizações internacionais são autorizadas a elaborar normas concordadas, 

mesmo que de maneiras mais suave, especialmente onde é difícil elaborar regras precisas 

anteriormente e quando é necessário algum tipo de expertise. Em níveis mais baixos de 
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delegação, as organizações rascunham convenções internacionais já propostas e promulgam 

uma série de regras não vinculantes (ABBOTT et al, 2000). 

Praticamente todas as organizações internacionais reúnem e disseminam informações 

relevantes para a implementação dos acordos e muitas ainda geram novas informações e se 

envolvem com atividades educacionais. Essas atividades implementam e dão significados às 

normas e objetivos enunciados em suas Cartas e em outros compromissos internacionais que 

elas administram. Muitas organizações também monitoram o comportamento do Estado e 

disseminam informações sobre a observância das regras, criando sanções implícitas para os 

Estados que desejam ser vistos como membros confiáveis de uma comunidade internacional 

(ABBOTT et al, 2000). 

Diante disso, veremos o quanto cada um dos documentos estudados utiliza da delegação. 

Como já vimos anteriormente neste capítulo, a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos 

estabelece em sua segunda parte um órgão quasi judicial para implementar e monitorar a 

situação sobre os direitos humanos em seus Estados-membros. Dessa forma, é claro que existe 

a delegação de autoridade para uma terceira-parte, sendo essa a Comissão Africana de Direitos 

Humanos e dos Povos. 

No art. 30 da Carta temos o estabelecimento da Comissão: “uma Comissão Africana dos 

Direitos Humanos e dos Povos, a seguir denominada ‘Comissão’, será estabelecida dentro da 

Organização da Unidade Africana para promover os direitos humanos e dos povos e garantir 

sua proteção na África” (ACHPR, 2020, s/p, tradução nossa).11 Entre os art. 31 ao art. 44, são 

elencados os aspectos operacionais da Comissão. A jurisdição desse órgão é estabelecida pelo 

art. 45ᵒ:  

As funções da Comissão devem ser: 

1. Promover os direitos humanos e dos povos e em particular: 

a) Coletar documentos, empreender estudos e pesquisas sobre problemas 

Africanos no campo dos direitos humanos e dos povos, organizar seminários, 

simpósios e conferências, disseminar informação, encorajar instituições nacionais e 

locais preocupadas com os direitos humanos e dos povos, e, caso a ocasião peça, dar 

sua visão ou fazer recomendações para os governos. 

b) Formular e estabelecer princípios e regras voltadas para a resolução de 

problemas legais relacionados aos direitos humanos e dos povos e liberdades 

fundamentais sobre as quais os governos africanos possam basear sua legislação. 

c) Cooperar com outras instituições africanas e internacionais preocupadas com 

a promoção e proteção dos direitos humanos e dos povos. 

2. Garantir a proteção dos direitos humanos e dos povos sob as condições 

estabelecidas nesta Carta. 

3. Interpretar todas as disposições da presente Carta a pedido de um Estado-parte, 

de uma instituição da OUA ou de uma organização africana reconhecida pela OUA. 

 
11 An African Commission on Human and Peoples’ Rights, hereinafter called “the Commission”, shall be 

established within the Organisation of African Unity to promote human and peoples’ rights and ensure their 

protection in Africa. 
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4. Desempenhar quaisquer outras tarefas que lhe sejam confiadas pela 

Assembleia de Chefes de Estado e de Governos (ACHPR, 2020, s/p, tradução 

nossa).12 

 

Dessa maneira, é possível perceber que a Comissão tem uma função importante de gerar 

e disseminar conhecimento, além de monitorar a situação de direitos humanos na África. No 

entanto, apesar de bastante importante, a sua jurisdição é limitada, uma vez que suas decisões 

não são juridicamente vinculantes e se tratam mais de recomendações aos Estados. Sendo 

assim, de acordo com a tabela 3a, classificaríamos o nível de delegação da Carta, em relação 

ao mecanismo de resolução de disputas como alto, como no segundo indicador de delegação. 

Quando tratamos sobre a elaboração e implementação de regras, sabemos que a 

Comissão pode formular novas regras e princípios sobre direitos humanos na África. Essas 

regras formuladas pela Comissão, conforme o art. 45 acima, podem servir de base para as 

legislações domésticas dos Estados africanos, mais uma vez não sendo de caráter obrigatório. 

No que se trata do monitoramento e da publicidade, de acordo com o art. 59, devem permanecer 

em sigilo até que a Assembleia de Chefes de Estados e Governos decidam que as informações, 

recomendações e disposições possam ser publicadas: 

1. Todas as medidas tomadas dentro das disposições da presente Carta devem 

permanecer confidenciais, até que a Assembleia dos Chefes de Estado e Governos 

decidam o contrário. 

2. No entanto, os relatórios devem ser publicados pelo Presidente da Comissão 

mediante a decisão da Assembleia dos Chefes de Estado e Governos. 

3. O relatório sobre as atividades da Comissão deve ser publicado pelo seu 

Presidente depois que ela tenha sido considerada pela Assembleia dos Chefes de 

Estado e Governos (ACHPR, 2020, s/p, tradução nossa).13 

 

Assim, classificamos o nível de delegação sobre a elaboração e implementação de regras 

como suave, conforme o terceiro indicador na tabela 3b: “recomendações; monitoramento 

 
12 The functions of the Commission shall be: 1. To promote human and peoples’ rights and in particular: a. to 

collect documents, undertake studies and researches on African problems in the field of human and peoples’ rights, 

organise seminars, symposia and conferences, disseminate information, encourage national and local institutions 

concerned with human and peoples’ rights and, should the case arise, give its views or make recommendations to 

Governments. b. to formulate and lay down, principles and rules aimed at solving legal problems relating to human 

and peoples’ rights and fundamental freedoms upon which African Governments may base their legislation. c. 

cooperate with other African and international institutions concerned with the promotion and protection of human 

and peoples’ rights. 2. Ensure the protection of human and peoples’ rights under conditions laid down by the 

present Charter. 3. Interpret all the provisions of the present Charter at the request of a State Party, an institution 

of the OAU or an African Organisation recognised by the OAU. 4.Perform any other tasks which may be entrusted 

to it by the Assembly of Heads of State and Government. 

13 1.All measures taken within the provisions of the present Chapter shall remain confidential until the Assembly 

of Heads of State and Government shall otherwise decide. 2.However the report shall be published by the Chairman 

of the Commission upon the decision of the Assembly of Heads of State and Government. 3.The report on the 

activities of the Commission shall be published by its Chairman after it has been considered by the Assembly of 

Heads of State and Government. 
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confidencial”. Diante do nível alto para o mecanismo de solução de disputas e do suave para a 

elaboração e implementação de regras, decidimos atribuir o nível moderado para a Carta 

Africana nesta dimensão. 

No Protocolo de Maputo, a delegação é feita para a Corte Africana de Direitos Humanos 

e dos Povos. Isto acontece para efeitos de interpretação da aplicação e da implementação do 

Protocolo, conforme vemos em seu art. 27: “A Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos 

deve ser consultada com as questões decorrentes da aplicação ou da implementação deste 

Protocolo” (UNITED NATIONS, s/d, p.21, tradução nossa).14 

A Corte Africana é o órgão judicial do Sistema Africano de Direitos Humanos e ele foi 

estabelecido por meio de um Protocolo Adicional à Carta Africana em 2004, seis anos após a 

sua abertura para assinaturas, ratificações e adesões em 1998. Sendo assim, nem todos os países 

africanos que ratificaram ou aderiram ao Protocolo de Maputo o fizeram também com o 

Protocolo que estabelece a Corte Africana. Além disso, por ter entrado em vigor depois da 

adoção do Protocolo de Maputo em 2003, no art. 32 é previsto que neste momento de transição 

do estabelecimento da Corte Africana, a Comissão deveria ficar responsável pelas 

interpretações: “Pendendo o estabelecimento da Corte Africana de Direitos Humanos e dos 

Povos, a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos deveria ser consultada com as 

questões de interpretação decorrentes da aplicação e implementação deste Protocolo” 

(UNITED NATIONS, s/d, p.21, tradução nossa).15 

Em relação à jurisdição da Corte Africana temos no Protocolo sobre a Corte Africana 

de Direitos Humanos e dos Povos, art. 3 que:  

1. A jurisdição da Corte deve se estender a todos os casos e disputas que forem 

submetidos relativamente à interpretação e aplicação da Carta, do presente Protocolo 

e de qualquer outro instrumento de Direitos Humanos pertinente e ratificado pelos 

Estados interessados. 

2. No evento de uma disputa se a Corte tem ou não jurisdição, a Corte deve 

decidir (AFRICAN UNION, s/d, p.2, tradução nossa).16 

 

A Corte Africana possui uma jurisdição geral de lidar com casos de interpretação da 

Carta Africana e de outros instrumentos de Direitos Humanos. Além disso, as suas decisões são 

obrigatórias para os seus Estados-membros. Sendo assim, podemos classificar o Protocolo de 

 
14 The African Court on Human and Peoples’ Rights shall be seized with matters of interpretation arising from 

the application or implementation of this Protocol. 
15 Pending the establishment of the African Court on Human and Peoples’ Rights, the African Commission on 

Human and Peoples’ Rights shall be seized with matters of interpretation arising from the application and 

implementation of this Protocol. 
16 1 The jurisdiction of the Court shall extend to all cases and disputes submitted to it concerning the interpretation 

and application of the Charter, this Protocol and any other relevant Human Rights instrument ratified by the States 

concerned. 2 In the event of a dispute as to whether the Court has jurisdiction, the Court shall decide. 
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Maputo pelo elemento de delegação como tendo um alto nível de delegação tanto pelo seu 

mecanismo de resolução de disputas, quanto pela elaboração e implementação de normas – 

ambos classificados com o mais elevado grau de delegação. 

Uma vez que a Carta Africana delega autoridade para a Comissão, mas também o faz 

com a Corte, o seu nível de delegação é aumentado para além do que vimos anteriormente com 

o trabalho apenas da Comissão. Dessa forma, ambos os documentos estudados possuem um 

alto grau de delegação. 

Isso também é confirmado por um outro aspecto importante: a composição destes 

órgãos. A Comissão é formada por onze pessoas necessariamente africanas e de países membros 

da Carta Africana. Elas são escolhidas por sua alta reputação, reconhecidas por sua alta 

moralidade, integridade, imparcialidade e competência nas questões de direitos humanos e dos 

povos, conforme art. 31 da Carta. Esses membros são escolhidos por meio de votação secreta 

pela Assembleia de Chefes de Estados e Governos, a partir de uma lista de pessoas nomeadas 

pelos Estados-parte da Carta. O mandato dessas pessoas é de seis anos, com possibilidade de 

reeleição. Não podem ser escolhidas mais de uma pessoa da mesma nacionalidade. Além disso, 

existe uma preferência por profissionais com experiência jurídica (ACHPR, 2020). 

A Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos é composta por onze juízes, que 

devem ser membros da União Africana – antiga Organização da Unidade Africana. Estes são 

eleitos a partir da sua capacidade individual entre juristas de alto caráter moral e com 

experiência e competência prática, judicial ou acadêmica no campo dos direitos humanos e dos 

povos. Assim como na Comissão, não podem ser eleitos dois juízes de um mesmo país. Os 

juízes são eleitos por votação secreta pela Assembleia de Chefes de Estado e Governos para um 

mandato de seis anos com possibilidade de reeleição. No art. 14 do Protocolo de seu 

estabelecimento é previsto que a Assembleia deve garantir que exista a representação das 

principais regiões da África e de suas tradições jurídicas, assim como a representação de gênero 

adequada (AFRICAN UNION, s/d). 

Percebemos, diante disso, que a composição de ambos os órgãos de implementação da 

Carta Africana e seus Protocolos é bastante similar. Apesar de estar aberta apenas para 

nacionais de seus Estados-parte, não existe a possibilidade de que mais de um membro desses 

órgãos sejam de um mesmo país ou sejam todos da mesma região, uma vez que se prevê que 

todas as regiões sejam representadas. Isso é fundamental para garantir que os interesses 

defendidos sejam os da África como um todo e não somente de um Estado ou de pequenos 

grupos deles.  
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Depois de eleitos os membros da Comissão e os juízes da Corte devem fazer um 

juramento de cumprir suas funções de maneira imparcial e digna. Além disso, no caso da Corte 

Africana, se estabelece ainda que os juízes não podem julgar casos em que ele tenha feito parte 

anteriormente como agente, conselheiro ou advogado de alguma das partes, como membro de 

uma Corte nacional ou internacional. Tudo isso garante a independência dos órgãos em relação 

aos seus Estados-parte e o seu bom funcionamento. A independência dos mecanismos de 

monitoramento e implementação é fundamental na delegação. Quanto mais independente eles 

forem, maior será o nível de delegação. 

  

1.3.4 Natureza jurídica dos documentos 

 

Sabemos que a legalização internacional possui diversas formas de se manifestar. 

Classificando as dimensões da legalização – obrigação, precisão e delegação - como altos ou 

baixos, temos oito tipos possíveis de combinações desses valores, como podemos ver na tabela 

4, abaixo. Quanto mais próximos do tipo ideal de hard law, mais legalizada a combinação é. O 

mesmo vale para a anarquia: quanto mais próximo deste tipo ideal, menos legalizada é a 

combinação. A obrigação possui o maior peso na combinação, enquanto a precisão possui o 

menor (ABBOTT et al, 2000). 

TABELA 4 - Formas da Legalização Internacional 

Tipo Obrigação Precisão Delegação 

Tipo ideal: Hard law   

I Alto Alto Alto 

II Alto Baixo Alto 

III Alto Alto Baixo 

IV Baixo Alto Alto (moderado) 

V Alto Baixo Baixo 

VI Baixo Baixo Alto (moderado) 

VII Baixo Alto Baixo 

VIII Baixo Baixo Baixo 

Tipo ideal: Anarquia   

FONTE: ABBOTT et al, 2000, p. 406 (adaptado pela autora). 

Diante desta tabela e das classificações que fizemos anteriormente da Carta Africana e 

do Protocolo de Maputo, de todas as dimensões da legalização, é possível estabelecer qual o 

tipo mais se aproxima de cada um desses documentos. No que tange a obrigação, ambos os 

documentos foram classificados como a forma mais alta no espectro da obrigação. Já quando 

tratamos de precisão, foi atribuído aos dois documentos o nível alto, ainda que em diferentes 
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intensidades do espectro da obrigação. Já quando tratamos de delegação, percebemos que existe 

uma alta delegação dos tratados a órgãos terceiros – a Comissão e a Corte Africana de Direitos 

Humanos e dos Povos. 

Portanto, tanto a Carta Africana quanto o Protocolo de Maputo podem ser incluídos no 

tipo I da tabela 4, em que todas as dimensões são consideradas altas, atingindo um nível de hard 

law. De acordo com Abbott e Snidal (2000, p. 421, tradução nossa),17 o termo hard law se refere 

a “obrigações legalmente vinculantes que são precisas (ou podem se tornar precisas por meio 

da adjudicação ou de emissões de regras detalhadas) e que delegam autoridade para interpretar 

e implementar a lei” (ABBOTT & SNIDAL, 2000). 

Diante disso, podemos afirmar que tanto a Carta Africana de Direitos Humanos e dos 

Povos, quanto o Protocolo de Maputo são documentos de hard law. Ao utilizar a hard law, os 

atores internacionais reduzem os seus custos de transação, fortalecem a credibilidade de seus 

compromissos, expandem suas estratégias políticas disponíveis e resolvem os problemas de 

contratos incompletos. No entanto, a hard law também implica custos significativos uma vez 

que ela limita o comportamento dos atores e até mesmo a sua soberania (ABBOTT & SNIDAL, 

2000). 

A análise deste capítulo sobre a legalização da política internacional, resgatando os seus 

elementos e os aplicando na Carta Africana e no Protocolo de Maputo, não é fortuita. Uma vez 

que este estudo tem como objetivo comparar o comportamento dos Estados ao se 

comprometerem com os tratados internacionais, faz-se necessário cumprir também com uma 

preocupação metodológica de verificar se estes documentos podem ser comparados. Isso foi 

feito por meio do conceito de legalização e suas principais dimensões. Diante do que foi 

analisado, pudemos entender o porquê de ambos os documentos serem classificados com altos 

níveis de obrigação, precisão e delegação. Sendo assim, os tratados internacionais possuem uma 

natureza jurídica similar – de hard law –, são independentes e, portanto, podem ser comparados. 

Isso faz com que a comparação entre os objetos de estudo seja metodologicamente satisfatória. 

  

 
17 Legally binding obligations that are precise (or can be made precise through adjudication or the issuance of 

detailed regulations) and that delegate authority for interpreting and implementing the law. 
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3 A CULTURA AFRICANA COMO ELEMENTO FORMADOR DE IDENTIDADE 

 

A partir do que já vimos até aqui, entendemos o objeto do estudo – a Carta Africana e o 

Protocolo de Maputo – e a sua força jurídica. Agora, nos voltaremos para um estudo mais 

prático sobre a cultura africana. Para tanto, em primeiro lugar, temos que explicitar o que 

chamamos de cultura. Além disso, para entender a cultura africana, é necessário voltar para a 

história do continente africano. Dessa forma, poderemos analisar do que se trata a cultura 

africana e quais as suas principais questões. Sendo a religião e o gênero questões chave para 

este trabalho, também discutiremos ambos à luz da cultura africana. Por fim, discutiremos 

alguns indicadores de cultura que utilizaremos ao longo deste estudo. 

 

3.1 O conceito de cultura 

 

O conceito de cultura é um que ainda não possui uma definição consensual. Pensando 

nisso, aqui adotamos dois conceitos para o que chamamos de cultura. O primeiro vem de uma 

abordagem mais ligada ao Direito Internacional que está na Declaração Universal sobre 

Diversidade Cultural da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO). Esta Declaração, de 2001, tem como objetivo preservar a diversidade cultural – 

que não deve ser percebida como um processo estático, mas um que garante a sobrevivência da 

humanidade – e prevenir a segregação e o fundamentalismo que, em nome das diferenças 

culturais se oporiam à mensagem da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dessa forma, 

no preâmbulo se expõe que: 

a cultura deve ser vista como um conjunto de características espirituais, materiais, 

intelectuais e emocionais distintas de uma sociedade ou grupo social e que ela 

abrange, além das artes e literatura, estilos de vida, maneiras de viver juntos, sistemas 

de valores, tradições e crenças (UNESCO, 2001, p.3, tradução nossa).18 

Essa definição é bastante importante para este trabalho, uma vez que leva em 

consideração o aspecto antropológico e pensa em cultura como algo além de puramente arte, 

como era definido anteriormente. Além disso é um conceito que está amplamente articulado 

com os direitos humanos, assim como podemos encontrar no art. 5:  

Direitos Culturais são uma parte integral dos direitos humanos, que são universais, 

indivisíveis e interdependentes. (...) Todas as pessoas têm o direito de ser expressar e 

criar e disseminar seu trabalho na linguagem de sua escolha, e particularmente em sua 

língua mãe; todas as pessoas têm direito a educação e treinamento de qualidade, que 

 
18 Culture should be regarded as the set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features of 

society or a social group, and that encompasses, in addition to art and literature, lifestyles, ways of living 

together, value systems, traditions and beliefs. 
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respeite completamente sua identidade cultural; e todas as pessoas têm o direito de 

participar na vida cultural de sua escolha e conduzir suas próprias práticas, sujeitas ao 

respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais (UNESCO, 2001, 

p.4, tradução nossa).19 

Este diálogo com os direitos humanos também está explícito nos art. 4 e art. 6 da 

Declaração. Os direitos culturais são uma parte importante dos direitos humanos, como 

podemos ver em uma série de documentos internacionais de direitos humanos, como o Pacto 

Internacional para os Direitos Econômicos, Culturais e Sociais de 1966.  

Além disso, cada cultura é única. Em um documento antecessor, a Declaração do 

México de 1982, fica clara a importância da cultura na identidade de cada ser humano: “Cada 

cultura representa um corpo de valores único e insubstituível já que as tradições e formas de 

expressão de cada indivíduo são a maneira mais efetiva de demonstrar sua presença no mundo” 

(YACOUB, 2009, tradução nossa).20 

Essa ideia está bastante interligada com o segundo conceito que utilizamos aqui. Para 

Oni e Segun, a cultura é: 

um modo de viver de um grupo de indivíduos, que dá a eles identidade e os distingue 

de outros grupos. As pessoas de uma sociedade compartilham experiências, crenças, 

atitudes, emoções, capacidades intelectuais comuns, que são transmitidas de uma 

geração para a próxima. Isso constitui a cultura geral dessa sociedade (ONI & 

SEGUN, 2014, p.5, tradução nossa).21 

A cultura é aprendida e deriva do ambiente social de cada indivíduo, e não é herdada 

biologicamente. Além disso, ela é dinâmica e passa por mudanças para refletir novas tendências 

enquanto a sociedade se desenvolve e se moderniza (MOTI, 2011). Enquanto a cultura não pode 

existir sem uma sociedade, não existe nenhuma sociedade humana conhecida que não 

demonstra cultura (ONI & SEGUN, 2014). 

Entendido o conceito de cultura que utilizamos neste trabalho, é importante analisar o 

que seria a cultura africana, quais são suas principais características, o que a difere das demais 

culturas. Principalmente, precisamos compreender que, apesar de ser um continente diverso e 

 
19 Cultural rights are na integral part of human rights, which are universal, indivisible and interdependent. (...) 

All persons have therefore the right to express themselves and to create and disseminate their work in the 

language of their choice, and particularly in their mother tongue; all persons are entitled to quality education and 

training that fully respect their cultural identity; and all persons have the right to participate in the cultural life of 

their choice and conduct their own cultural practices, subject to respect for human rights and fundamental 

freedoms. 
20 Every culture represents a unique and irreplaceable body of values since each people’s traditions and forms of 

expression are its most effective means of demonstrating its presence in the world. 
21 A way of life of a group of individuals which gives them identity and distinguishes them from other group. The 

people of a society share common experience, beliefs, values, attitudes and human nature like emotional drives, 

intellectual capacities which are transmitted from one generation to another. This constitutes the general culture 

of that society. 
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com muitos países, certos aspectos culturais são compartilhados. Por fim, veremos os seus 

principais indicadores, que serão importantes para os capítulos subsequentes.  

 

3.2 A história do continente africano como elemento definidor da cultura 

 

Para entendermos a cultura e identidade africanas, devemos nos voltar, primeiramente, 

para a história da África. A partir dessa história, seremos capazes de compreender mais 

profundamente como surgiu uma cultura e tradição tipicamente africanas e, diante disso, 

poderemos dissertar sobre os elementos que as caracterizam. 

A cultura e tradições africanas foram moldadas pela história da África. Essa história é 

marcada pelo colonialismo, que teve grande influência na construção e formação do continente. 

Apesar do recorte da pesquisa começar a contar a história do continente pelo colonialismo, é 

importante frisar que essa história não se inicia com isso. Existem muitos séculos de história, 

de lutas que foram essenciais para a formação de uma identidade africana, das culturas, do 

desenvolvimento deste continente, mas que não temos espaço suficiente para abordar. Sabemos 

que na África cada região detinha seus próprios costumes, tradições, línguas e formas de 

enxergar a vida, até que os colonizadores dominaram o continente e começaram a impor seus 

costumes no continente. É diante disso que iniciamos a narrativa histórica por essa invasão 

europeia que teve uma grande influência para a cultura e o pensamento africano atualmente. 

O período colonial africano teve início com a expansão europeia, primeiramente com as 

explorações marítimas dos portugueses no século XV, mas que persistiu até meados do século 

XX, com o seu auge entre os séculos XIX e XX (DEEGAN, 2009). A colonização neste 

continente foi diferente dos demais. Primeiro porque sua exploração e independência foram 

tardias, quando comparado ao continente americano, por exemplo. Em segundo lugar, porque, 

na visão europeia, a África não possuía riquezas evidentes além da sua mão-de-obra, que foi 

exportada como escravos. Além disso, o interior do continente era difícil de explorar e penetrar. 

A ocupação do continente só veio após os anos 1880, mas a partir de então ela aconteceu 

rapidamente. Ao contrário do que ocorreu na América, não houve a execução dos indígenas e 

nem a criação de colônias, mas limites coloniais foram estabelecidos arbitrariamente, sem levar 

em consideração as zonas geográficas ou as sociedades indígenas. Foram traçadas linhas em 

um mapa, que setenta ou oitenta anos mais tarde se tornaram as fronteiras entre os Estados 

independentes (CLAPHAM, 1985). 
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Foi no século XIX, mais especificamente em 1884, que aconteceu a Conferência de 

Berlim em que as potências europeias fizeram a partilha do continente africano entre si. Cada 

um dos países concordou que nenhum novo anexo na Costa Africana seria reconhecido como 

válido a menos que fosse acompanhada por ocupação efetiva da terra. Isso foi feito sem levar 

em consideração as peculiaridades étnicas, culturais e linguísticas das sociedades africanas. 

Portanto, é reconhecido que o continente foi dividido indiscriminadamente com desprezo em 

relação às pessoas que eles realocaram em uma ou outra colônia (CLAPHAM, 1985). 

O colonialismo estabeleceu uma ordem política e hierarquia administrativa dentro de 

cada território para governá-los. A base da ordem política era, invariavelmente, o uso da força. 

Essa força era sustentada pela superioridade tecnológica, o que fez com que ela fosse 

legitimada. Não valia a pena que os locais tentassem resistir: a força e as pessoas que a 

exerciam, incorporavam uma mística,22 que não era somente expressada em armas, mas também 

em livros, uniformes, comportamento social e produtos manufaturados. O domínio que o 

governo colonial mantinha sobre seus súditos passou a ser psicológico e não militar, um ponto 

que ajuda a explicar sua relevância contínua muito tempo depois que as forças coloniais e os 

próprios colonizadores foram expulsos (CLAPHAM, 1985). 

O fim do colonialismo na África veio nos anos 1940, seguindo a Segunda Guerra 

Mundial, já que nesse período muitas colônias europeias começaram a lutar pela resistência 

contra a dominação colonial e para conquistar a almejada independência (CLAPHAM, 1985). 

No início dos anos 1960, a maioria dos Estados Africanos já havia conquistado a sua 

independência. No entanto, os efeitos do colonialismo nas sociedades Africanas não acabaram 

com o seu fim (MOTI, 2011). 

 

3.3 A cultura Africana 

 

A cultura africana é, de acordo com Mazrui (1986), formada por três heranças: a 

indígena, a islâmica e a Ocidental. Segundo ele, essas três identidades são, ao mesmo tempo, 

complementares e competitivas. Apesar de tratarmos aqui de uma cultura africana, é importante 

expressar que a África é um continente bastante plural, formado por várias culturas distintas e 

não uma cultura única. No entanto, o que tentamos destacar aqui são os aspectos culturais 

 
22 A palavra “mística” neste contexto expressa uma aura fascinante de mistério, temor e poder que envolve alguém 

ou algo. O Colonialismo dependia em grade parte de um mito de invencibilidade imperial: a crença entre os povos 

indígenas de que a metrópole era tão poderosa que resistir a ela não valia a pena. (CLAPHAM, 1985, p. 28). 
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comuns ao continente como um todo, incluindo as três heranças que discutiremos a seguir 

(MAZRUI, 1986). 

A herança indígena vem da identidade coletiva e das atividades econômicas, 

especialmente quando elas se tornaram competitivas. Iniciou-se a ideia territorial com a 

distinção do “nós” e “eles”, pensando em quem teria o direito de caçar em uma determinada 

área, quem teria o direito de colher frutas e raízes, entre outros questionamentos relacionados à 

terra. Além disso, as sociedades africanas indígenas tinham diversas formações políticas. 

Algumas delas eram Estados, com estruturas elaboradas e centralizadas de autoridade, com 

mais consciência sobre os limites territoriais e de autoridade. Outras sociedades não eram 

Estados, e as pessoas estariam mais inclinadas a confiar no consenso do que na coerção como 

método de coesão política. A autoridade em uma sociedade desse tipo é propensa a ser difusa e 

descentralizada, confiando mais na santidade do costume e da tradição do que no comando e na 

lei (MAZRUI, 1986). 

A herança islâmica teve impactos significativos na cultura política. Mesmo com a ordem 

colonial, onde quer que houvesse muçulmanos em números expressivos, a lei islâmica, a Sharia, 

era respeitada. Entretanto, a cultura islâmica teve influência também em outras áreas, como na 

das ideias e do vocabulário. A “arabização” da África aconteceu por meios biológicos – 

casamentos entre árabes e africanos – e da língua e a “islamização” por meio da religião. Em 

vários dialetos africanos, algumas palavras são derivadas e novas línguas emergiram na África 

a partir do árabe, fora os territórios africanos que usam esta língua como forma de comunicação. 

Além disso, o impacto religioso trazido pelos árabes pode ser considerado a maior contribuição 

deles ao continente africano. O islamismo é uma forma de identidade da mesma maneira que é 

uma religião. Com os casamentos, houve a rápida difusão do islamismo já que nessa cultura o 

filho de um árabe, também é considerado árabe (MAZRUI, 1986). 

Por fim, a herança europeia é baseada na cultura que os europeus trazem com o 

colonialismo. É importante destacar que a África só passou a ser chamada e se reconhecer assim 

com o processo de “africanização” do continente. Apesar de não terem sido os europeus que 

criaram o nome África, foram eles que informaram aos africanos que eles eram africanos, 

decidiram os limites dos Estados e do continente e tiveram um papel decisivo na aplicação 

desses conceitos criados por eles. Dessa forma, o que entendemos da África atualmente, é o que 

os europeus decidiram que a África era antigamente (MAZRUI, 1986). 

Segundo Ali Mazrui, além deste, houve mais três processos pelos quais a Europa 

africanizou a África. O racismo seria um deles. O modo como os negros foram tratados pelos 

europeus ao longo dos séculos, a sua degradação e humilhação, foram fundamentais para que 
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acontecesse um reconhecimento mútuo entre eles como africanos. Outro processo foi o 

imperialismo e o colonialismo. Esses dois domínios europeus geraram um senso de identidade 

africana compartilhada, o que ocasionou o movimento de pan-africanismo. Por fim, temos a 

fragmentação da África em limites artificiais de Estados, que gerou nacionalismos étnicos 

reforçados e a formação de novas elites. Curiosamente, isso teve um efeito contrário, 

aumentando o valor de uma identidade regional africana (MAZRUI, 1986). 

Os Estados Africanos, desde sua independência experienciaram uma fragilidade 

institucional e grande vulnerabilidade econômica. Além disso, ao longo das últimas gerações 

houve o que se chama de “desafricanização”. Esse processo seria o de reverter as marcas que a 

dominação e o colonialismo europeu deixaram no continente africano. Seria como se a África 

estivesse em uma guerra: de culturas, entre a África indígena e as forças da civilização 

Ocidental. Apesar disso, sabe-se que o continente jamais poderá regressar ao estado anterior a 

colonização. No entanto, o que se espera é a recuperação de parte da cultura tipicamente 

africana (MAZRUI, 1986). 

De acordo com Mazrui (1986), a incorporação da África na cultura mundial foi uma 

forma de dominação da Europa. Isso aconteceu, primeiramente, pela integração do continente 

na economia mundial capitalista. As relações entre a África e o Ocidente eram de intercâmbio 

em que o primeiro oferecia trabalho, ou melhor, mão-de-obra que serviria como escrava, em 

troca de produtos do segundo. Além disso, a África foi arrastada para um sistema mundial de 

Estados, quando pensamos numa perspectiva mais territorial, logo após a Paz de Westfalia – 

entre países europeus – em 1648 (MAZRUI, 1986). 

Outra característica importante é a dominação europeia em relação ao campo das normas 

e valores. Ademais das grandes ideologias como o capitalismo, socialismo, fascismo e 

marxismo serem derivadas da Europa, as línguas deste continente são vistas como essenciais 

na vida política africana e não podem ser subestimadas. Os governantes são escolhidos de 

acordo com a sua competência na língua imperial relevante. A comunicação política em escala 

nacional é praticamente impossível sem a fluência em inglês, português ou francês. O direito 

internacional, também, tem suas origens eurocêntricas (MAZRUI, 1968). 

Quando tratamos de informação, vemos que a África é, ainda atualmente, muito 

dependente do sistema de disseminação de informações do restante do mundo. Assim, o que a 

África sabe sobre si mesma, o que as diferentes partes da África sabem uma sobre as outras foi 

profundamente influenciado pelo Ocidente. Isso porque este continente é muito dependente dos 

serviços de rede do Ocidente para obter informações sobre si mesmos (MAZRUI, 1986). 
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Uma outra questão que deve ser pensada quando tratamos de cultura africana e dos 

traços deixados pelos colonizadores é a ordem moral que veio junto ao cristianismo. Fatores 

éticos importantes do Ocidente e do cristianismo entraram nos sistemas africanos como 

restrições. Algumas questões – como se um homem pode ter mais que uma esposa – são 

levantadas como dilemas morais para a África que implicam uma mudança permanente como 

resultado da colonização e cristianização do continente (MAZRUI, 1986). 

Diante disso, percebemos a influência colonial na cultura do continente africano. No 

curso da interação entre a cultura Africana e a cultura ocidental, especialmente na era colonial, 

a cultura tradicional e os valores africanos foram seriamente ameaçados (MOTI, 2011). As 

práticas culturais tradicionais africanas abriram o caminho para o modo estrangeiro de fazer as 

coisas enquanto os africanos se tornaram completamente ocidentalizados. A cultura ocidental 

agora é vista como a linha de frente da civilização. Essa civilização foi só outro conceito de 

dominação: a imposição de uma nova cultura sobre os valores culturais tradicionais. As formas 

africanas de fazer as coisas se tornaram primitivas, arcaicas e inaceitáveis na vida pública. Não 

apenas alguns aspectos da cultura material nas colônias foram perdidos ou destruídos, mas as 

sociedades coloniais também perderam o poder e o senso de continuidade cultural, de tal forma 

que se tornou praticamente impossível recuperar a capacidade de lutar pelo progresso cultural 

em seus próprios termos (AROWOLO, 2010). 

O colonialismo provocou a infiltração da civilização e da cultura ocidental e o 

rebaixamento da cultura africana para segundo plano. Este serviu como veículo de implantação 

do imperialismo cultural na África: imposição do domínio estrangeiro sobre o cenário político 

tradicional indígena e domínio estrangeiro e subjugação do povo africano em todas as esferas 

de suas civilizações sociais, políticas, econômicas, religiosas e culturais (MOTI, 2011). As 

políticas coloniais forçadamente negaram a África de continuar com as suas atividades culturais 

tradicionais (AROWOLO, 2010). 

Com a introdução de ideias e da educação Ocidentais, a herança cultural africana foi 

lentamente dispensada. A educação entrou no continente com a intenção de fazer os africanos 

aceitarem a suposta superioridade dos brancos e a inferioridade dos negros, assim como 

aumentar o número de pessoas que ajudariam no processo de exploração do continente (MOTI, 

2011). 

 Dessa forma, os sujeitos africanos foram forçados a assimilar a cultura dos 

colonizadores. Em casos extremos, os colonialistas categoricamente negaram a existência de 

valores culturais africanos e ensinaram aos próprios africanos a desprezá-los. Um grande efeito 
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do colonialismo é a desintegração da cultura africana e a distorção e retardo do ritmo do 

crescimento cultural e da tendência da civilização na África (MOTI, 2011). 

Os africanos valorizam muito a vida em comunidade. Os valores comunitários 

expressam o valor e a apreciação da comunidade; os valores que orientam a interação social das 

pessoas em direção a um objetivo comum. Os laços interpessoais vão além da afinidade 

biológica ao expressar os valores da comunalidade, os africanos compartilham mutuamente; 

eles cuidam uns dos outros, são interdependentes e solidários. O que quer que aconteça com 

um, acontece com a comunidade como um todo. A alegria e a tristeza de um se estendem a 

outros membros da comunidade de maneiras profundas. A vontade de ajudar os outros para o 

desenvolvimento da comunidade é recíproca. É dentro dessa comunalidade que os africanos são 

mais realizados. Os valores individualistas estão intimamente ligados aos valores comunitários 

(IGBOIN, 2011). 

A estrutura social africana é marcada também por características comunitárias que são 

outro ponto definidor da cultura africana (GYEKYE, 2002). Dessa maneira, chamamos a 

sociedade africana de comunitarista, que, de acordo com Berna (2015), é um conceito que 

designa o apego individual para com a comunidade e suas práticas. Vê-se o ser humano como 

inerentemente comunitário e a comunidade: 

Não como uma mera associação de pessoas individuais cujos interesses e fins são 

contingentemente congruentes, mas como um grupo de pessoas ligadas por laços 

interpessoais, biológicos e ou não-biológicos, que se consideram principalmente como 

membros do grupo e que têm interesses, objetivos e valores comuns. A noção de 

interesses e valores comuns é fundamental para uma concepção adequada da 

comunidade; essa noção de fato define a comunidade. É a noção de interesses, 

objetivos e valores comuns que diferencia uma comunidade de uma mera associação 

de pessoas individuais. Membros da comunidade compartilham objetivos e valores. 

Eles têm ligações intelectuais e ideológicas, bem como emocionais, com esses 

objetivos e valores; enquanto estimá-los, eles estarão sempre prontos para persegui-

los e defendê-los (GYEKYE, 2002, p.301). 

A comunidade em que um indivíduo está inserido é fundamental para definir sua 

identidade, valores e cultura na sociedade africana. Um homem na cultura tradicional africana 

“não é apenas um ser que está ‘contratado’ a viver com outros em sociedade, e opta por não o 

fazer se as vantagens não são mais favoráveis”. Em contraposição, um homem africano é antes 

de qualquer coisa um membro de sua família, da comunidade e da sua sociedade antes mesmo 

de ser um indivíduo (KANU, 2010, p.158-159). 

Assim, as características comunitárias das estruturas sociais da sociedade africana são 

não somente marcantes, mas as características definidoras das culturas africanas. O senso de 
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comunidade que caracteriza as relações sociais entre os indivíduos é uma consequência direta 

dos arranjos sociais comunitários (GYEKYE, 2002). 

De acordo com Sogolo (1993), os valores africanos podem ser entendidos como um 

conjunto de ideais institucionalizados que orientam e dirigem os padrões de vida africanos. Os 

valores africanos, portanto, são orientados para um objetivo, já que apontam para um desejo, 

cujas ações são orientadas e sobre as quais se articula a expectativa de cada indivíduo e 

comunidade. As ações individuais são refletidas nos valores da sociedade, o que faz a ação 

moral, mesmo que não se reconheça isto (IGBOIN, 2011; SOGOLO, 1993). 

Os valores sociais são parte integral da cultura e a cultura é o que define a identidade de 

uma pessoa e o que as diferenciam de outras pessoas. Verificando os valores sociais africanos, 

podemos entender melhor a cultura africana. No que concerne aos valores sociais, estes são 

apoiados pela lei costumeira. A sociedade tem uma maneira de ditar as crenças e práticas que 

realizadas rotineiramente por seus membros, ou em certas ocasiões específicas. Assim, temos 

festas, costumes, esportes e danças que são diferentes entre as sociedades. Entretanto, na 

sociedade africana, os valores sociais não são separados dos valores morais, políticos e 

religiosos (IDANG, 2015). 

No que tange os valores morais, estes são essenciais na cultura africana, já que tal cultura 

está embutida em uma forte moral e estão bastante ligados a aspectos religiosos. Já em relação 

aos valores políticos, nas sociedades africanas temos um esquema mais tradicional e 

hierárquico: com um chefe na família, na aldeia, no clã e o governante. Existem instituições 

políticas com chefes, que são, normalmente, indivíduos respeitados. Assim, também os valores 

políticos estão intimamente ligados aos valores religiosos, sociais e morais (IDANG, 2015). 

Por fim, a religião nas sociedades africanas parece ser o ponto de apoio em que as 

demais atividades giram em torno. Assim, a religião é tratada com seriedade. Os valores 

religiosos africanos parecem permear todas as facetas da vida africana (IDANG, 2015). Diante 

disso, utilizamos a religião como um indicador da cultura africana, uma vez que ela está 

embutida em todos os aspectos da vida dos africanos e é essencial para a cultura e a vida em 

sociedade do continente, como exploraremos melhor a seguir. 

 

3.3.1 A Religião na cultura africana 

 

Apesar de tratarmos de uma cultura africana e vermos que a religião é uma parte 

importante na formação da cultura e identidade deste continente, ela também é uma forma de 

diferenciar e separar grupos com diferentes identidades. O papel da religião como um meio 
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simbólico de contato e conflito é surpreendente na história colonial da África (BAYART, 1993 

apud DEEGAN, 2009). 

A imposição, ou aceitação, das crenças e práticas religiosas dos colonizadores tiveram 

um papel significante legitimando o imperialismo. Os africanos convertidos ao cristianismo 

foram alfabetizados e receberam educação formal de escolas missionárias. As relações coloniais 

também colocaram os africanos em contato com o clero islâmico. Diferentemente dos cristãos, 

os muçulmanos coexistiram pacificamente com as religiões e práticas tradicionais da África, 

não interferindo nelas e, por vezes, adotando alguns aspectos da vida tradicional africana. Por 

outro lado, os missionários cristãos praticavam a exclusividade. Eles se organizavam e viviam 

em suas próprias comunidades e rejeitavam veementemente os princípios das religiões 

tradicionais (BAWA, 2019). 

Mesmo não sendo o único elemento que forma a cultura, a religião pode ser considerada 

um indicador importante deste conceito, especialmente na África. Isto porque o significado de 

religião, como entendemos no Ocidente difere dos significados adotados na África e também 

em outros lugares do mundo não-ocidental. Na crença tradicional africana, Deus é a explicação 

de todas as coisas. A discussão de valores, na maior parte da sociedade africana não pode ser 

separada da religião. A moralidade não existe sem a religião, sendo essa a base da 

funcionalidade e do significado dos valores na África. Os códigos morais são amparados pela 

tradição, que flui de Deus para os ancestrais, que são considerados os agentes morais das 

famílias (IGBOIN, 2011). 

A ideia de que os valores são completamente independentes da religião, contrária a esta 

crença tradicional, só passou a ser considerada com o início do colonialismo. Com a chegada 

das religiões estrangeiras – o cristianismo e o islamismo –, muitas mudanças aconteceram nos 

valores do continente. Os valores africanos tradicionais foram menosprezados, já que havia o 

pensamento dos colonizadores de que seus valores e moral seriam superiores que os dos 

colonizados. A partir de então os valores tradicionais foram se erodindo e dando lugar as ideias 

coloniais e das religiões estrangeiras (IGBOIN, 2011). 

No entanto, mesmo com as consequências do colonialismo é comum ver a religião como 

uma parte da vida rotineira e do tecido social africano, ao invés da ideia de que esta é uma esfera 

separada das atividades humanas (SOOTHILL, 2007). Isso pode ser sustentado pelas ideias de 

Gyeke (1996) que defende que na vida e no pensamento africanos, o religioso não é distinguido 

do não-religioso. Nascer na sociedade Africana é nascer em uma cultura que é intensamente 

religiosa (GYEKE, 1996). 
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A prática religiosa na África é mais pragmática do que é prescritiva ou dogmática. É 

mais uma questão de bem-estar pessoal e social. Também está mais preocupada com a 

explicação, previsão e controle dos eventos no mundo do que ela se preocupa com a 

determinação de normas de comportamento e de valores morais. Esse conceito se aplica tanto 

para as expressões africanas de cristianismo e islamismo, quanto para as religiões tradicionais 

(DEEGAN, 2009).  

Nem o cristianismo nem o islamismo são novas crenças no continente (DEEGAN, 

2009). As três heranças que formam a cultura africana, como vimos anteriormente, são 

marcadas pela religião: a herança tradicional está composta pelas religiões tradicionais e 

tipicamente africanas; a herança árabe foi a porta de entrada e de difusão do islamismo no 

continente; e, finalmente, a herança europeia que foi marcada pela imposição dos valores 

ocidentais e por educar a África com princípios cristãos. 

Temos, portanto, abaixo uma tabela que indica os 55 países africanos estudados e a 

religião dominante em cada um deles. A partir da análise dos dados dessa tabela, podemos 

entender a relevância das heranças árabe e Ocidental na cultura africana. Em 54, dos 55 Estados 

africanos a religião dominante, ou seja, a religião que a maioria das pessoas naquele país segue 

é o cristianismo – em suas diversas formas: católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, entre 

outros – e o islamismo. Apenas nas ilhas Maurício temos uma tendência maior ao hinduísmo, 

mas que não exclui a presença das demais religiões nesse Estado, em menores escalas. 

TABELA 5 - Religião dominante nos Estados Africanos 

Pais Religião Oficial 

Argélia Islamismo 

Angola Cristianismo 

Benin Cristianismo 

Botsuana Cristianismo 

Burkina Faso Islamismo 

Burundi Cristianismo 

Camarões Cristianismo 

República Centro Africana Cristianismo 

Cabo Verde Cristianismo 

Chade Islamismo 

Costa do Marfim Islamismo 

Comores Islamismo 

Congo Cristianismo 

Djibuti Islamismo 

República democrática do Congo Cristianismo 

Egito Islamismo 

Guiné Equatorial Cristianismo 
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Eritréia Cristianismo e Islamismo 

Etiópia Cristianismo 

Gabão Cristianismo 

Gâmbia Islamismo 

Gana Cristianismo 

Guiné-Bissau Islamismo 

Guiné Islamismo 

Quênia Cristianismo 

Líbia Islamismo 

Lesoto Cristianismo 

Libéria Cristianismo 

Madagascar Cristianismo 

Mali Islamismo 

Malawi Cristianismo 

Marrocos Islamismo 

Moçambique Cristianismo 

Mauritânia Islamismo 

Maurício Hinduísmo 

Namíbia Cristianismo 

Nigéria Islamismo 

Níger Islamismo 

Ruanda Cristianismo 

África do Sul Cristianismo 

Sahrawi  Islamismo 

Senegal Islamismo 

Seychelles Cristianismo 

Serra Leoa Islamismo 

Somália Islamismo 

Sudão do Sul Cristianismo 

São Tomé e Príncipe Cristianismo 

Sudão Islamismo 

Eswatini Cristianismo 

Tanzânia Cristianismo 

Togo Cristianismo 

Tunísia Islamismo 

Uganda Cristianismo 

Zâmbia Cristianismo 

Zimbabwe Cristianismo 
Fonte: CIA (2020), adaptado pela autora 

Além dessas, outras religiões constavam como praticadas, mas em menor medida. O 

animismo é praticado na África, em alguns países constam com número acima de 10% da 

população, mas nunca chegou perto de ser uma religião dominante. As religiões tradicionais 

africanas também aparecem com praticantes em vários países, mas sempre com porcentagens 

da população muito pequenas. Apenas na Eritreia temos não uma, mas duas religiões 
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dominantes: islamismo e o cristianismo, com cerca de 50% da população seguindo cada uma. 

Temos 32 países africanos com o cristianismo como religião dominante e 23 países 

dominantemente muçulmanos. Isso demonstra o grande impacto do colonialismo no continente, 

bem como a importância do estudo da religião para a cultura africana. 

 

3.3.2 Gênero e cultura 

 

Quando tratamos de gênero e cultura na África, temos uma discussão importante a ser 

feita. Isso porque, mais comumente referidas a este continente, temos uma série de práticas 

culturais que, do ponto de vista dos direitos humanos, representam violações dos direitos das 

mulheres, previstas em uma série de tratados internacionais. As práticas culturais milenares, 

são passadas de geração em geração e são heranças que sobreviveram ao tempo e à colonização, 

portanto, tratam-se de tradições bastante importantes e, por muitos, defendidas. 

Como vimos anteriormente, a sociedade e a cultura africana são marcadas pelo 

comunitarismo. Os costumes e tradições africanas, apesar de reforçar a identidade coletiva, 

criando o que se chama de tipicamente africano, acabam sendo também uma forma de segregar 

os papeis de diferentes grupos da sociedade, especificamente os homens e as mulheres 

(GLOBE, 2016). Assim, os chefes – seja de família, tribo, clã, etc. – assumiram uma forma 

hereditária patriarcal, em que o poder é transferido apenas para pessoas do sexo masculino. 

Principalmente nas áreas rurais, as mulheres sofrem com as consequências disso, com 

sociedades restritivas e controladoras nos mais diferentes aspectos da vida (DEEGAN, 2009).  

As práticas culturais milenares na África podem ser reflexos de uma antiga sociedade 

patriarcal, em que as mulheres deveriam ser submissas aos homens e servir apenas para as suas 

vontades. A perpetuação de certas tradições como uma forma de pertencimento a uma 

comunidade ou religião podem ser prejudiciais para as mulheres e não respeitar os seus direitos 

que deveriam ser garantidos (OHCHR et al, 2008). Muitos dos desafios que as mulheres 

africanas enfrentam estão relacionados à essas práticas tradicionais. Como exemplo delas, 

podemos citar a mutilação genital feminina, os casamentos infantis e o pagamento de dotes para 

casamento das mulheres (OHCHR, 1995). 

O debate importante neste sentido é o de se essas práticas tradicionais podem ou não ser 

consideradas violações de direitos humanos. A primeira visão, a do universalismo, afirma que 

os direitos humanos são universais e, portanto, a proteção desses direitos não deve ser uma 

questão interna de cada Estado, mas uma que afeta toda a comunidade internacional. (MORAIS, 

2012). Dessa maneira, as práticas e tradições que não seguissem as normas estabelecidas para 
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a proteção dos direitos de liberdade, integridade física, segurança e não discriminação por 

exemplo, deveriam ser banidas. Isso para que os Estados pudessem garantir os direitos e a 

liberdade dos indivíduos (MONTANHA, 2012). 

Entretanto, discute-se que a noção de direitos humanos é bastante ocidentalizada e foi 

imposta ao continente africano, sem levar em consideração as suas particularidades. Dessa 

maneira, seria impossível afirmar que os direitos humanos são universais, aplicáveis a todo e 

qualquer povo. Este é o ponto de vista da corrente do relativismo cultural (MORAIS, 2012). Os 

relativistas criticam a ideia dos universalistas no que diz respeito a internacionalização dos 

direitos humanos, uma vez que seria uma forma de impor valores ocidentais ao restante do 

mundo (MONTANHA, 2012). 

Mais recentemente, temos uma outra visão que afirma que ambas as correntes estão 

incorretas. Isso porque “contra o universalismo, há que propor diálogos interculturais sobre 

preocupações isomórficas. Contra o relativismo, há que desenvolver critérios políticos para 

distinguir política progressista de política conservadora, capacitação de desarme, emancipação 

de regulação” (SANTOS, 1997, p. 21). Esta é a visão de globalização discutida por Boventura 

de Sousa Santos que diz que esse debate deve ser superado, uma vez que essa dualidade de 

conceitos pode ser prejudicial para o campo dos direitos humanos (SANTOS, 1997). 

Para esse autor, a globalização imporia dois processos importantes: o localismo 

globalizado, que seria “o processo pelo qual determinado fenômeno local é globalizado com 

sucesso”; e o globalismo localizado, que é o “impacto específico de práticas e imperativos 

transnacionais nas condições locais, as quais são, por essa via, desestruturadas e reestruturadas 

de modo a responder esses imperativos transnacionais”. Dessa maneira, os países do Norte, 

mais desenvolvidos, se especializariam em localismos globalizado, enquanto os países do Sul, 

periféricos, seriam impactados pelos globalismos localizados (SANTOS, 1997, p. 16). 

Diante disso, pensando nos direitos humanos, o autor afirma que quando concebidos 

como universais, eles atuarão como localismo globalizado. Eles seriam utilizados como um 

instrumento de “choque de civilizações”, como uma arma ocidental oposta ao resto do mundo, 

ou seja, a sua abrangência será global tendo como custos de implantação, a legitimidade local. 

Dessa forma, os direitos humanos não são universais na prática, pois todas as culturas 

consideram seus valores e tradições como os mais abrangentes, contudo todas elas são 

incompletas e problemáticas nas suas concepções de dignidade humana – se cada cultura fosse 

completa, apenas uma única existiria (SANTOS, 1997). 

Perante isso, os direitos humanos deveriam ser revistos e conceitualizados como 

multiculturais, o que seria uma condição essencial para uma relação equilibrada entre a 
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legitimidade local e a abrangência global. Para Santos, a principal atividade da política 

emancipatória é a de transformar o conceito e a aplicação dos direitos humanos de um localismo 

globalizado em um projeto cosmopolita23 (SANTOS, 1997). 

Esse debate é bastante importante no caso africano, que, mesmo com boa parte das 

Organizações Internacionais, como a Organização das Nações Unidas, tratando os direitos 

humanos como universais, tem o costume como lei típica do continente (BERNA, 2015). A lei 

na África pré-colonial era essencialmente costumeira, tendo suas bases nas práticas e nos 

costumes das pessoas. As fontes da lei costumeira atualmente que são históricas e são aceitas 

como autoridade são um produto das condições sociais e motivações políticas. Elas são 

influenciadas pela interação entre o costume africano e a lei colonial. A lei costumeira tem um 

grande impacto na vida da maior parte dos africanos no âmbito da vida pessoal, já que rege 

questões como casamento, heranças e autoridades tradicionais (NDULO, 2011). 

Este, estaria mais associado com a corrente relativista, que preza pela tradição e os 

costumes da sociedade em detrimento de um conceito de direitos humanos que lhes fora 

imposto. Nesse sentido, a maior parte dos Estados africanos aprovam tratados de direitos 

humanos e que focam na proteção dos direitos da mulher. No entanto, muitas vezes, apesar de 

ratificarem os tratados, as leis derivadas deles não são cumpridas. Mesmo aprovando a 

legislação, se os líderes tradicionais (não necessariamente os chefes de Estado) as virem como 

uma maneira de minar o costume e de romper com os fundamentos da cultura africana, o 

impacto da legislação será mínimo (DEEGAN, 2009). 

Porém, este debate e os problemas de direitos humanos que as mulheres enfrentam na 

África não estão unicamente na questão da falta de cumprimento da lei. Muitas vezes, o silêncio 

das mulheres, até mesmo por desconhecimento dos seus direitos, é um dificultador para a 

melhoria de suas condições de vida. Este comportamento de silêncio e de não-denúncia das 

mulheres gera hierarquias de dominação. Estas podem ser políticas, religiosas, costumeiras, 

tradicionais, culturais ou familiares (DEEGAN, 2009). 

Vem-se prestando atenção, nos últimos anos, na relação entre a religião e as mulheres, 

mais especificamente no impacto que o islamismo, uma das maiores religiões da África, possui 

na vida das mulheres. Em primeiro lugar, para entender o papel das mulheres no islamismo, 

 
23 O cosmopolitismo, para Boaventura de Sousa Santos, diz que as “formas predominantes de dominação não 

excluem” a organização transnacional dos Estados, regiões, grupos sociais e classes “na defesa de interesses 

percebidos como comuns, e de usarem em seu benefício as possibilidades de interação transnacional criadas pelo 

sistema mundial” (SANTOS, 1997, p. 17). 
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devemos nos voltar para o Alcorão, livro sagrado desta religião. De acordo com o capítulo 4, 

que versa sobre as mulheres no islã, versículo 34: 

Os homens são os protetores das mulheres, porque Deus dotou uns com mais força do 

que as outras, e pelo sustento do seu pecúlio. As boas esposas são as devotas, que 

guardam, na ausência (do marido), o segredo que deus ordenou que fosse guardado. 

Quanto àquelas, de quem suspeitais deslealdade, admoestai-as (na primeira vez), 

abandonei os seus leitos (na segunda vez) e castigai-as (na terceira vez); porém, se 

vos obedecerem, não procureis meios contra elas. Sabei que Deus é Excelso, 

Magnânimo. (ALCORÃO, sd). 

 

Em algumas partes da África onde a sharia24 opera, as mulheres podem se encontrar em 

situações em que os seus direitos humanos são violados. Assim como vemos na passagem 

acima, em certos países africanos as mulheres são açoitadas e apanham por descumprimento 

das leis islâmicas ou por desobedecer a seus maridos. Acredita-se que uma das características 

pelas quais o islamismo foi bem recebido na África foi por sua capacidade de se integrar com 

a sociedade africana tradicional e adotar certas crenças e práticas. Além disso, a experiência do 

islamismo pode ser diferente quando um Estado ou região se declara teocrático. A islamização 

foi usada por conservadores políticos para passar leis que não estão diretamente relacionadas 

com a religião (DEEGAN, 2009). 

As mulheres muçulmanas africanas estão expostas a uma série de interpretações e 

restrições religiosas, impostas por homens em posição de autoridade e poder. Em certo sentido, 

a conexão cultural entre a África e o Islã é apenas um lado da moeda; o outro é a maneira como 

as práticas culturais religiosas são usadas como formas de opressão pelas autoridades 

dominantes. A preocupação central é que muitas mulheres africanas vivem em sociedades 

patriarcais apropriadas tanto pela religião quanto pelas elites políticas (DEEGAN, 2009). 

Já no que tange às religiões cristãs, o papel da mulher, assim como no islã, é de 

subordinação e devoção ao homem. As mulheres ocupariam uma posição subserviente em 

relação aos homens, de acordo com a estrutura hierárquica dada por Deus e que está escrita na 

Bíblia sagrada, o livro que guia essa religião (BAWA, 2019). A autonomia das mulheres não é 

aceita pelas instituições religiosas, muito pelo contrário: elas são marginalizadas nas tradições 

religiosas que apoiam e sustentam as estruturas societárias patriarcais. E isso ocorre também 

 
24 A “Shari’ah” é uma palavra árabe que significa ‘caminho a ser seguido’ e se refere a um número de 

prescrições legais, conhecidas como lei islâmica. A fonte primária desta lei é o Alcorão, o livro sagrado para esta 

religião. Este livro não possui instruções rígidas, mas certas normas que normalmente abarcam princípios éticos 

gerais e diretrizes. No entanto ele é complementado por outras fontes que formam a base da sharia. Outra fonte 

primária da sharia é a “sunna”, que significa tradição e se refere aos ensinamentos e práticas orais e o modelo do 

profeta Maomé. Essas duas fontes são consideradas divinas, enquanto as demais são criações humanas. Existem 

outras três fontes complementares: a analogia (Qiyas), o consenso de opiniões (Ijmaa) e o raciocínio jurídico 

independente (Ijtihad). (MASHHOUR, 2005). 
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nas tradições cristãs, que mesmo se opondo a certas práticas culturais que são consideradas 

prejudiciais às mulheres, impôs outras formas de opressão que violam os direitos humanos das 

mulheres (ROUX, 2014). 

A partir disso, vemos que o papel da mulher nas duas maiores religiões presentes na 

África representa desafios para o completo aproveitamento do direito das mulheres no 

continente. Entretanto, conforme apresentado, o islã impõe penas mais severas para mulheres 

que desobedecem aos seus maridos ou possuem atitudes que são consideradas impróprias, 

aumentando consideravelmente os seus desafios e violando os seus direitos humanos previstos 

em uma série de tratados e legislações internas dos Estados africanos. 

 

3.4 Indicadores de cultura 

 

Diante do que vimos ao longo deste capítulo, percebemos que todos os itens que 

estudamos estão entrelaçados: a política, a religião, a sociedade e os conflitos impactam na 

natureza do continente e em sua cultura. A partir disso, mobilizaremos alguns indicadores para 

tratar de cultura nesse estudo.  

Em primeiro lugar, como foi mostrado ao longo de todo o capítulo, temos a religião 

como um elemento essencial na cultura africana. Assim, temos as religiões mulçumana e cristã 

como os principais credos expressados no continente em questão. Essas, como já visto, são 

parte das heranças culturais que a África carrega consigo, havendo penetrado o continente por 

imposição e pela educação, principalmente quando falamos da colonização europeia e a 

tradição cristã. Os missionários cristãos representavam um amplo espectro de denominações: 

católicos, metodistas, presbiterianos e anglicanos (DEEGAN, 2009).  Dessa forma, quando 

tratamos do termo cristão, estamos englobando todas essas crenças que possuem a mesma base 

e valores.  

A interação das culturais indígenas da África com o islã de um lado e a civilização 

Ocidental do outro lado não teve apenas efeitos políticos e econômicos, mas também influências 

culturais e civilizacionais (MAZRUI, 1986). Ambas as religiões – o islã e o cristianismo – 

contribuíram para a herança cultural da África e refletiram modos e métodos de expressão 

política (DEEGAN, 2009). Dessa forma, é imprescindível que utilizemos ambas essas religiões 

como indicadores de cultura na África. Mesmo que seja considerada por muitos um elemento 

menor da cultura, a religião, como já demonstramos, tem um aspecto muito fundamental na 

vida comunitária e social do continente africano. 
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A experiência colonial foi conduzida por meio de políticas e práticas de várias potências 

europeias da época, cada uma com abordagens diferentes para o exercício do governo e da 

administração (DEEGAN, 2009). É diante disso, que temos que estudar uma série de 

características importantes jurídica e politicamente, que irão diferir entre as potências 

europeias. Uma delas, é a forma de governo: se os países são democracias ou não. 

A democracia precisa de elementos tanto estruturais quanto culturais das sociedades: as 

estruturas dão os mecanismos institucionais para os governos, enquanto a cultura é um 

componente mais complexo e que pode ser tradicional, fragmentado ou inconsistente. A 

democracia requer algumas características básicas: soberania popular, competição política, a 

provisão de direitos e liberdades e a igualdade perante a lei. E estas características ainda não 

estão completamente consolidadas no continente africano e muitas comunidades ainda 

aguardam por elas (DEEGAN, 2009). 

 Quando nos voltamos para a África, vemos que este continente esteve sujeito a várias 

formas de governo nos últimos anos, mas a democracia é a forma política mais elogiada e 

desejada por eles. Apesar disso, preocupa-se com a sustentabilidade dessa forma de governo 

nos países do continente, uma vez que prevalece na África um entendimento vago dos valores 

democráticos e de seus procedimentos. Isso, junto com a insatisfação com a performance dos 

governos eleitos, faz com que as democracias não consigam se manter vivas nos países por um 

longo tempo (DEEGAN, 2009) 

Além disso, temos também que prestar atenção na tradição jurídica que permeia o direito 

das grandes potências europeias que colonizaram a África, pois essa é uma forma de distinguir 

os países culturalmente. As tradições jurídicas na África, e também em outros continentes foram 

determinadas por séculos de colonialismo. A common law, foi incorporada em sistemas 

jurídicos no sul, sudeste e sudoeste do continente. Em outros lugares da África, a civil law foi 

implementada pela França, Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha e Portugal. Mesmo sendo 

nomeadas igualmente, as tradições jurídicas podem variar bastante entre os países 

(TRAKMAN, 2007).  

Apesar de podermos classificar praticamente todos os sistemas jurídicos dos Estados 

africanos como civil ou common law, é importante frisar que diante da série de influências que 

a África teve, os sistemas jurídicos se tornaram plurais, já que vários coexistiram sem 

coordenação: civil e common law, a lei muçulmana e a sharia, o direito hindu e os regimes 

próprios e tradicionais africanos. Diante de tal confusão jurídica, a lei africana é vista com 

desconfiança por grande parte da população do continente (MUTUA, 2016). 
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Da mesma maneira, a educação também foi muito influenciada tanto pelas religiões 

cristãs no início da colonização – pelos missionários e jesuítas, utilizada de modo a evangelizar 

os locais – e pelo islamismo. Atualmente, vemos que esta é um desafio para o desenvolvimento 

do continente, principalmente na África Subsaariana em que o baixo grau de instrução e 

educação, principalmente entre mulheres, representam um problema grave. A educação é a 

libertação no nível individual, empoderando as pessoas, e também uma forma de igualdade, 

especialmente na promoção de maior equidade para as mulheres, para os grupos mais pobres e 

em desvantagem social. E, no nível nacional, os cidadãos com maiores graus de educação são 

a base para o bom funcionamento das instituições democráticas e para alcançar a coesão social 

(KANE, 2004). Dessa forma, vemos que está diretamente relacionada com as questões de 

gênero no continente africano. 

Qualquer condição que é ruim para uma região ou Estado é, geralmente, ainda pior para 

as meninas e mulheres. A pobreza, o crescimento populacional acelerado, instabilidade política, 

conflitos, doenças e todos os outros fatores que podem dificultar a melhoria de setores têm um 

peso maior nas meninas. Isso mostra, um pouco das dificuldades que as mulheres e meninas 

enfrentam, especialmente na África. Isso porque este continente é o que mais possui meninas 

pobres, com maior probabilidade de serem infectadas pelo HIV, menor probabilidade de serem 

educadas, e cujas as contribuições para as próximas gerações estão mais sujeitas a serem 

prejudicadas que em qualquer outro lugar do mundo, segundo dados do Banco Mundial 

(KANE, 2004). Essa situação mostra o quanto existe de fato uma desigualdade de gênero no 

continente e a importância de se estudar essas questões para o direito das mulheres. 

Sabe-se que alcançar a igualdade de gênero na taxa de matrículas é ainda um dos grandes 

desafios na maior parte dos países, já que há o reconhecimento internacional de que o 

investimento mais efetivo para se alcançar objetivos de desenvolvimento é a educação de 

meninas (KANE, 2004). Sendo assim, optamos por utilizar como indicadores de gênero no 

trabalho as taxas de matrículas de meninas na educação básica. Essa escolha se deu pela 

constatação que a desigualdade de gêneros começa cedo, na África Subsaariana principalmente, 

mas também em outras regiões africanas, com diferenças nas taxas de término do Ensino 

primário entre meninos e meninas. Uma das razões para a disparidade no número de meninas e 

meninos na educação secundária é a gravidez na adolescência, que está associada com menor 

acúmulo de capital humano, menores ganhos financeiros e uma probabilidade maior de viver 

na pobreza (DEEGAN, 2009). 

Esses indicadores são importantes para que possamos analisar a cultura na África em 

termos práticos, já que este conceito é a ideia chave para o nosso trabalho, uma vez que objetiva 
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entender como a cultura influência na decisão de ratificar ou não tratados regionais de direitos 

humanos. A inclusão de variáveis de gênero se mostra fundamental para a análise, pois um dos 

tratados que estudamos, o Protocolo de Maputo, é um tratado sobre o direito das mulheres 

africanas. Assim, entender a cultura sem nos aprofundar ou incluir uma variável que traduza as 

questões de gênero na África, demonstraria uma falta de rigor científico. 

Diante desses indicadores, e entendido o conceito de cultura, como ele se traduz no 

continente africano, suas interfaces com a religião e com as questões de gênero, passaremos 

agora para a discussão do comprometimento internacional. Este é um termo primordial para 

este trabalho, já que o nosso objetivo é de entender a decisão de um Estado de se comprometer 

ou não com um Tratado Internacional. Sendo assim, veremos a seguir o que é o 

comprometimento internacional, como ele se dá e quais são os seus pontos principais de análise. 
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4 O COMPROMETIMENTO INTERNACIONAL E AS PREFERÊNCIAS 

GOVERNAMENTAIS NA CARTA AFRICANA E NO PROTOCOLO DE MAPUTO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o comprometimento dos Estados Africanos 

com a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos e com o Protocolo de Maputo. Para 

isso, neste capítulo, analisaremos o que é comprometimento internacional, qual a sua relevância 

e como este conceito será utilizado ao longo do trabalho. Além disso, trataremos sobre as 

preferências estatais e a cultura e como elas afetam o comprometimento dos tratados já 

mencionados. 

 

4.1 O comprometimento internacional 

 

Inicialmente, é necessário entender o que são tratados internacionais, por que eles 

existem e os Estados escolhem se unir a eles voluntariamente. É convenção que os Tratados 

Internacionais são fontes do Direito Internacional. As fontes do Direito Internacional foram 

definidas pela Corte Internacional de Justiça (CIJ) pelo art. 38 de seu estatuto. Assim, as 

convenções internacionais, o costume internacional e os princípios gerais do direito, seriam não 

apenas instrumentos que a CIJ utilizaria em caso de confronto de um Estado com sua jurisdição, 

mas também as fontes primárias do Direito Internacional (MAZZUOLI, 2011). 

Um tratado internacional é “um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e 

regido pelo Direito Internacional, qualquer que seja a denominação especificada” 

(CONVEÇÃO DE VIENA apud PETERKE, 2010). Diferentemente do costume internacional, 

o tratado deve ter um caráter formal e precisa se apresentar como um documento escrito. Para 

que um tratado entre em vigor, ele deve passar por algumas fases: a negociação, a assinatura, a 

ratificação ou adesão e a promulgação. Focaremos, com esse estudo na terceira etapa. A 

ratificação se dá quando um Estado foi signatário do tratado e agora se obriga a cumprir aquilo 

que foi estabelecido pelo documento. A adesão acontece apenas por aqueles Estados que se 

vinculam ao tratado sem antes o ter assinado (AQUINO, 2010). 

Os tratados servem para que os governos percebam que são responsáveis tanto doméstica 

quando externamente por evitar abusos prescritos por seus acordos recíprocos. Eles refletem a 

política, mas também moldam o comportamento, preparando o terreno para novas alianças, 

capacitando novos atores políticos e aumentando o escrutínio público. Quando os tratados 

modificam a política dessa maneira, eles têm o potencial de mudar os comportamentos dos 

governos e as políticas públicas (SIMMONS, 2009). 
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Em meio a uma série de tratados com diferentes áreas temáticas, os tratados de direitos 

humanos se destacam. Isso porque são muito particulares, uma vez que quem assume os deveres 

proclamados são os próprios Estados que contratam os tratados. Além disso, os direitos 

previstos neles são para a proteção de indivíduos ou grupos de indivíduos (RAMOS, 2013). 

Para os direitos humanos, a responsabilidade dos Estados é fundamental para a afirmação do 

aspecto jurídico do conjunto de regras para a proteção dos indivíduos e da dignidade humana 

(RAMOS, 2012).  

Visto o que são tratados internacionais e como eles funcionam, precisamos entender o que 

é o comprometimento internacional. Segundo Beth Simmons (2009, p. 8, tradução nossa),25 

comprometimento é “a realização de uma promessa explícita, pública e legal por autoridades 

públicas de agir segundo limites específicos nas suas relações com pessoas individuais”. Essas 

promessas podem ser feitas sem tratados internacionais, mas estes são entendidos como 

afirmações claras do comportamento que se pretende conduzir. A natureza pública do ato de se 

vincular a um tratado é essencial para o que nos referimos como um comprometimento jurídico. 

Estes aumentam as expectativas de atores políticos de novas maneiras. Além disso possuem 

uma vantagem única: em alguns casos, eles são legalmente aplicáveis (SIMMONS, 2009). 

Tratamos a ratificação – ou adesão – de um tratado como um comprometimento internacional, 

devido a sua natureza pública e por se tratar de uma promessa explícita de seguir o 

comportamento prescrito em um certo tratado como obrigatório. 

Sabendo disso, veremos as razões pelas quais os Estados se comprometem com os tratados. 

Normalmente, tratados internacionais oferecem aos seus Estados-membros alguns benefícios, 

deixando clara a sua motivação em se comprometer. Entretanto, tratados internacionais sobre 

direitos humanos não costumam oferecer benefícios tão óbvios. Isso nos leva ao porquê os 

Estados se uniriam a um acordo que requer que eles ofereçam julgamentos justos quando tudo 

que recebem explicitamente em retorno é uma promessa recíproca por parte dos outros 

membros de tratar os seus próprios cidadãos com respeito similar (HATHAWAY, 2007). 

 Para entender o porquê dos estados se comprometerem com tratados, começamos 

considerando qual efeito os tratados terão neles uma vez que se unam. A antecipação dos efeitos 

positivos e negativos do direito internacional nos Estados influenciam imensamente a escolha 

deles em aceitarem o comprometimento legal internacional. Uma vez que os tratados 

internacionais não são obrigatórios nos Estados a menos que eles aceitem ser vinculados, os 

efeitos dependem em que concorda em se vincular a eles. E quem aceita se vincular, pensa 

 
25 The making of an explicit, public, and lawlike promise by public authorities to act within particular boundaries 

in their relationships with individual persons. 
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primeiramente nos efeitos prováveis do comprometimento com os tratados (HATHAWAY, 

2007). 

Além dos efeitos dos tratados internacionais, o comprometimento com tratados de direitos 

humanos pode ser uma oportunidade de baixo custo para expressar apoio para um esforço 

internacional. Nesse cenário, os arranjos jurídicos internacionais são fracos, o enforcement é 

pouco provável e os custos de não cumprir com o tratado são baixos (SIMMONS, 2009). Entrar 

em um tratado nessas condições seria muito vantajoso para os Estados em um primeiro 

momento, pela boa reputação e pela visibilidade internacional que ganharia. 

Segundo Downs e Jones (2002), uma das maiores razões pelas quais os Estados mantêm os 

seus comprometimentos é porque eles têm medo de que qualquer evidência de desconfiança irá 

prejudicar suas relações atuais cooperativas e levar outros Estados a reduzirem a sua vontade 

de entrar em acordos futuros. Isso acontece até mesmo para aqueles tratados que produzem 

menores níveis de retorno que o esperado. Uma vez que os custos de oportunidade associados 

com essa cooperação são substanciais, a grande maioria dos Estados têm um grande incentivo 

para se comportar cooperativamente, o que garante o cumprimento com o que se comprometeu 

(DOWNS; JONES, 2002). 

Além disso, uma maneira de pensar na ratificação de tratados de direitos humanos é que 

esse comportamento é racional. Os governos estão mais propensos a ratificar tratados que eles 

compartilham dos valores e que eles podem cumprir a um custo razoável do que aqueles que 

eles são contrários ou acham ameaçadores. Mas nem sempre isso é real. Alguns governos se 

comprometem mesmo se eles não estão completamente de acordo com o conteúdo do tratado. 

Isso acontece quando eles acreditam que o risco de lidar com as pressões para cumprir é baixo 

o suficiente (SIMMONS, 2009). 

Diante disso, a ratificação é racionalmente expressa e reflete as preferências e práticas de 

um governo, estando sujeitas ao custo potencial de cumprimento. Dessa forma, quanto mais 

próximo um tratado está das preferências de um Estado, mais fácil é que ele ratifique e, portanto, 

se comprometa com o tratado. Isso porque quanto mais alinhado um tratado está com as 

preferências de um governo, menores serão os custos de ajuste e mudança de comportamento 

(SIMMONS, 2009). 

O objetivo central compartilhado de cada tratado de direitos humanos é definir e proteger 

os direitos dos indivíduos contra abusos das suas próprias instituições governamentais. Os 

Estados, entretanto, tendem a não ter interesses recíprocos em garantir os termos do tratado 

contra um outro. Instituições internacionais não impõem ou autorizam quaisquer sansões 

jurídicas substanciais contra nações para violações da maior parte dos tratados universais de 
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direitos humanos. Ainda, enquanto todos esses tratados criam formalmente comprometimentos 

de hard law (pois são juridicamente vinculantes), eles têm características de soft law (eles não 

podem ser juridicamente garantidos a partir de meios tradicionais) (HATHAWAY, 2007). 

Se os Estados não conseguem garantir o enforcement dos tratados nos demais países e as 

sansões internacionais são praticamente inexistentes, o que permite que os tratados mudem, de 

fato, o comportamento dos Estados? Para Oona Hathaway (2007), duas dinâmicas centrais 

influenciam as decisões dos Estados de se comprometer e cumprir com tratados de direitos 

humanos. A primeira delas é o enforcement jurídico doméstico dos termos do tratado. Cada 

Estado está limitado, em maior ou menor medida, por instituições políticas domésticas. Os 

estudos de cumprimento dos tratados de direitos humanos apoiam que os tratados de direitos 

humanos são mais propensos a serem efetivos onde existe o enforcement jurídico doméstico do 

comprometimento com tratados. Isso é importante para o estudo do comprometimento já que 

demonstra que o comprometimento com tratados pode mudar o comportamento do Estado 

mesmo na ausência de enforcement internacional (HATHAWAY, 2007). 

A segunda dinâmica que permite que os Estados alterem seus comportamentos são os 

efeitos colaterais, ou seja, as reações esperadas dos indivíduos, Estados e organizações para a 

decisão do Estado de se comprometer com o tratado e depois permanecer ou não em seus 

termos. Diferentemente do enforcement jurídico, as consequências colaterais não são 

estruturadas pelos termos do tratado, mas vêm de interações que caem fora de seus limites. Uma 

vez que elas não são partes da estrutura formal de um tratado, esses efeitos são frequentemente 

ignorados. Mas elas podem ser tão importantes quanto o enforcement jurídicos legais, se não 

mais importantes, para os requisitos do tratado em influenciar o comportamento dos Estados 

(HATHAWAY, 2007). 

As consequências colaterais podem ser geradas no nível doméstico quando o 

comprometimento e cumprimento do tratado estimulam os atores domésticos a agirem diferente 

do que eles fariam em sua ausência. Elas podem levar os Estados com formas mais democráticas 

de governo a ter mais restrição na ação executiva de se comprometer com tratados de direitos 

humanos. Os governos nesses Estados podem estar mais propensos a tentar alcançar objetivos 

políticos ao se comprometer aos tratados porque o executivo nesses Estados frequentemente 

tem mais controle no processo de fazer e se comprometer com tratados do que eles podem fazer 

no processo legislativo. Em Estados com uma forma democrática de governo, um órgão 

separado do executivo, normalmente o legislativo, inicia a maior parte ou toda a legislação 

(HATHAWAY, 2007). 
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Diante do já que vimos, é possível perceber que nem todos os governos que ratificam 

tratados de direitos humanos, cumprem aquilo com o que se comprometeram. Da mesma 

maneira, existem países que não se comprometem formalmente com os tratados e mesmo assim 

os cumprem. Temos, então, três categorias nas quais podemos classificar os governos em 

relação ao seu comprometimento com os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, de 

acordo com Beth Simmons. Em primeiro lugar, temos os ratificadores sinceros, que são aqueles 

países que valorizam o conteúdo do Tratado e antecipam o seu compliance. Assim, os Estados 

que estão enquadrados nessa categoria, ratificam um Tratado com toda a intenção de cumpri-

lo, seja por causa do baixo custo de ajuste que esse documento trará ao país, ou pela similaridade 

entre o conteúdo do documento e os interesses nacionais, entre outras possibilidades 

(SIMMONS, 2009). 

 A segunda categoria de comprometimento tratada pela autora são os chamados falsos 

negativos. A característica dos governos sob essa classificação é que eles não ratificam os 

Tratados, mesmo que eles estejam em tese comprometidos e apoiem os valores fundamentais 

do documento. Isso acontece não necessariamente por falta de vontade de ratificar, mas pelos 

desafios políticos e institucionais domésticos que podem dificultar a ratificação (SIMMONS, 

2009). 

 Por fim, temos a última categoria, chamada de falsos positivos. Os Estados assim 

classificados ratificam os Tratados porque outros países o fazem e eles preferirão evitar críticas. 

Esses governos trocam os benefícios de curto prazo da ratificação contra o longo prazo e o risco 

que eles podem enfrentar em custos de compliance no futuro. Eles podem ratificar por 

recompensas diplomáticas imediatas, para evitar críticas ou para se integrarem com grupos 

domésticos ou internacionais. Essa estratégia envolve riscos, uma vez que governos apenas 

possuem informação limitada sobre as consequências futuras da ratificação e são prováveis de 

não considerarem os custos futuros (SIMMONS, 2009). 

 O nosso foco neste trabalho são os governos que se comprometem com tratados de 

direitos humanos. Dessa forma, veremos a seguir algumas características que podem influenciar 

na decisão dos Estados em se comprometerem ou não com os tratados de direitos humanos. 

 A primeira característica que vemos influenciar na decisão de ratificar ou não um tratado 

são as preferências de um Estado: aqueles com preferências mais próximas do conteúdo dos 

tratados são os mais propensos a ratificarem. Desse modo, o que se espera é que as democracias 

estejam entre os primeiros e mais forte apoiadores dos tratados de direitos humanos. O tipo de 

governo – se de direita, de centro ou de esquerda – também tende a influenciar na decisão de 

ratificar. Isso porque os governos de esquerda normalmente estão associados com a proteção 
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política e civil e com a igualdade para os menos privilegiados. Assim, o que se espera é que os 

governos de esquerda apoiem mais que os demais (SIMMONS, 2009). 

 Ainda pensando nas preferências dos Estados, temos a ideia de que nações ocidentais se 

unam primeiro aos tratados de direitos humanos. Para mensurar essa ideia, utiliza-se da religião 

dominante em cada Estado como um indicador imperfeito para preferências, já que as religiões 

podem refletir o contexto cultural, a história e a política de um país (SIMMONS, 2009). 

 Em segundo lugar, temos as instituições domésticas que podem dificultar ou tornar 

custosa a decisão de um governo de ratificar. A tradição jurídica de cada país pode dificultar o 

facilitar a interpretação dos juízes gerando incertezas. No caso de países de tradição jurídica 

inglesa, ou seja, de common law os juízes possuem muitos poderes e independência, o que traz 

um papel interpretativo mais amplo. Isso gera incertezas para os governos que podem criar 

incentivos para resistir ou atrasar e criar reservas para ratificar um tratado. Enquanto isso, nos 

governos de civil law, tradição jurídica francesa, os juízes são obrigados a interpretar as regras 

de maneira restrita, ou seja, seus poderes são limitados e não abrem margem para muitas 

interpretações, fazendo com que as incertezas sejam muito menores que nos governos de 

common law. Por isso, o que se espera é que países de tradição jurídica inglesa se comprometam 

com os tratados mais lentamente (SIMMONS, 2009). 

 Assim como a tradição jurídica, temos o veto do legislativo como um obstáculo para o 

comprometimento com tratados. Quando temos atores legislativos com poder de veto, o 

processo doméstico de ratificação de um tratado pode ser prolongado ou impedido. 

Supermaiorias ou a aprovação por duas casas legislativas podem travar ou restringir o processo. 

Isso acontece também em governos com sistemas presidenciais. Sendo assim, a expectativa é 

que governos presidencialistas ou com grandes obstáculos legislativos, tenham menor 

probabilidade de ratificar um tratado internacional de direitos humanos, mesmo sendo solidário 

com seu conteúdo (SIMMONS, 2009). 

 Temos ainda os sistemas políticos federais como instituição doméstica que influencia 

os Estados na ratificação dos tratados. Estruturas de governo altamente federais tendem a atrasar 

e, às vezes, restringir comprometimentos por causa dos custos políticos associados a satisfazer 

um grande número de atores: as federações. É muito difícil o governo nacional impor a 

ratificação de um tratado internacional se cada um dos estados possui controle das suas próprias 

regras e legislações. Assim, existe uma lentidão e até um desencorajamento da ratificação de 

acordos de direitos humanos, mesmo para governos que apoiem o tratado (SIMMONS, 2009). 

 Os governos ratificam, mesmo que não tenham a intenção de cumprir os tratados de 

direitos humanos por questões estratégicas. Se eles observarem que não serão pressionados a 
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cumprir o tratado internacional e pensarem que existem benefícios a curto prazo, eles tendem a 

aproveitar a oportunidade de se comprometerem. Os Estados com governos autocráticos com 

mandatos mais avançados, por exemplo, tendem a ratificar os tratados de direitos humanos. Isso 

porque estes governos possuem o desejo de serem bem vistos, ganhar elogios, enquanto deixa 

as consequências para os próximos governos lidarem (SIMMONS, 2009). 

Por fim, uma das formas de se evitar críticas é praticar a “camuflagem social”, ou seja, 

selecionar políticas que não se diferenciam significativamente daquelas dos seus vizinhos. A 

tendência de ratificação regional é importante pois quanto mais países não se comprometem 

com o tratado, mais isso pode ser visto como uma resistência ao conteúdo dele. Além disso, 

quanto mais países se comprometem, mais forte é a pressão para que os demais também o 

façam. A camuflagem social é uma resposta racional para uma pressão social, em que os países 

terão benefícios no curto prazo (SIMMONS, 2009). 

 Para Simmons, algumas das mais fortes influências no conceito ideal de direitos 

humanos para um governo e seu lugar na sociedade moderna são culturais. Sendo assim, a 

proximidade cultural aos valores expressos nos tratados é uma das razões para a sua aceitação 

mais rápida. Quanto mais próximo o conteúdo do tratado estiver dos ideais do Estado em 

questão, mais fácil será a formação de uma coalizão política e de convencer o governo a ratificar 

(SIMMONS, 2009). É a partir disso, que formamos a nossa pergunta de partida, as nossas 

hipóteses e focamos na cultura neste trabalho. 

 

4.2 Preferências Governamentais e a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos 

 

Entendido o que é comprometimento internacional, como ele funciona e quais as 

características que influenciam os Estados na decisão de ratificar ou não um tratado de direitos 

humanos, seguiremos agora para tratar sobre as preferências dos Estados em documentos 

internacionais. Um elemento que está diretamente ligado às preferências e pode influenciar a 

decisão de se comprometer ou não com tratados de direitos humanos é a cultura, como vimos 

no capítulo anterior.  

É possível perceber que a cultura é um elemento extremamente importante para a 

identidade africana e a sua perpetuação e afirmação é considerada uma forma de rompimento 

com o colonialismo. Ela está refletida até mesmo nos documentos internacionais próprios da 

África, como é o caso da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos e no Protocolo de 

Maputo. É ainda um elemento fundamental para este trabalho, já que queremos entender a 
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influência da cultura no comprometimento dos Estados com a Carta Africana e com o Protocolo 

de Maputo.  

Diante disso, veremos a partir de agora, como o elemento cultural, anteriormente 

discutido, é abordado em ambos os tratados internacionais. Através de uma análise dos dois 

documentos em questão, será possível entender a relação de ambos os documentos com as 

preferências culturais dos países e verificar a nossa primeira hipótese de pesquisa de que a 

tradição cultural dos países africanos está mais alinhada à Carta Africana do que ao Protocolo. 

Isso faria com que os Estados se comprometessem com a Carta mais rapidamente do que com 

o protocolo. 

Iniciaremos essa parte com a análise da Carta Africana de Direitos Humanos e dos 

Povos. Esse documento fundador do Sistema Africano de Direitos Humanos é uma celebração 

da cultura tradicional africana, dos seus costumes e crenças pré-coloniais. Como vimos, o 

conceito de direitos humanos – um termo ocidental – foi imposto, assim como a religião, língua 

e culturas também o foram diante do colonialismo que assolou o continente. No contexto em 

que essa Carta foi escrita e aberta para assinaturas, no âmbito da Organização da Unidade 

Africana (OUA), o continente africano como um todo passava por um período de se tornar 

independente da Europa e o momento era de auge do movimento pan-africanista, da vontade 

de romper com os colonizadores e criar uma África, de fato, africana.  

Segundo Arowolo (2010), existia-se a necessidade de mostrar o impacto negativo da 

civilização e cultura ocidentais na África em todos os foros. Isso serviria para que os 

formuladores de políticas pudessem começar a perceber a necessidade de reavaliar as que 

contribuem para a escassez cultural da África ou aquelas que negam os princípios do 

renascimento cultural. É nesse sentido que o continente Africano vai se organizando para o 

desenvolvimento. No contexto de libertação das amarras europeias, em 1958, na Conferência 

de Todos os Povos Africanos, resolveu-se relacionar a independência da África aos direitos 

humanos em uma resolução. Cinco anos mais tarde, em 1963, a Carta constitutiva de uma 

Organização para tratar e promover a cooperação e desenvolvimento na África, a OUA, é 

assinada. (RAMOS, 2012). 

Em 1981, a Carta Africana foi elaborada e aprovada na Conferência Ministerial da OUA. 

Apesar das mais diversas influências de documentos internacionais de direitos humanos, essa 

Carta seguiu um caminho próprio (RAMOS, 2012). Há uma relação importante entre cultura e 

direitos humanos na Carta africana, um conceito próprio do continente ao invés do tradicional 

ocidental. Esta nova definição tem como propósito celebrar a perspectiva indígena sobre 

direitos humanos e os efeitos produzidos pela cultura africana. A Carta permite, portanto, a 
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exposição de uma nova maneira de conceituar os direitos humanos, sendo a cultura africana a 

principal ferramenta utilizada nesse propósito (BERNA, 2015). 

Diante do que vimos em relação à ocidentalização da cultura no continente africano, após 

um longo período de colonização em seu território, com a sua liberação o que o continente 

Africano almeja é se libertar da influência ocidental e romper com qualquer traço do 

colonialismo. O meio que se encontra para fazer isso é pela exaltação de uma cultura africana, 

seus valores e tradições (BERNA, 2015). Isso pode ser percebido na própria Carta Africana de 

Direitos Humanos e dos Povos, na qual dois pontos do seu preâmbulo são evidenciados: 

Reafirmando o compromisso que eles solenemente assumiram, no artigo 2° da dita 

Carta, de eliminar sob todas as suas formas o colonialismo da África, de coordenar e 

de intensificar a sua cooperação e seus esforços para oferecer melhores condições de 

existência aos povos da África, de favorecer a cooperação internacional tendo na 

devida atenção a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos; 

Conscientes do seu dever de libertar totalmente a África cujos povos continuam a lutar 

pela sua verdadeira independência e pela sua dignidade, e comprometendo-se a 

eliminar o colonialismo, o neocolonialismo, o apartheid, o sionismo, as bases militares 

estrangeiras de agressão e quaisquer formas de discriminação, nomeadamente as que 

se baseiam na raça, etnia, cor, sexo, língua, religião ou opinião política (COMISSÃO 

AFRICANA DE DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS, 2020, p. 1-2). 

Perante esses itens, fica claro como a luta contra o colonialismo é fundamental para a 

proteção dos direitos humanos no continente Africano e as marcas por ele deixadas nesta 

sociedade. De acordo com Macaulay Kanu (2010), é um fato que o colonialismo, assim como 

o imperialismo, quase causou um desvio do caminho cultural Africano. Isto porque o Ocidente, 

que era o mestre colonial, não enxergou valor na cultura Africana e introduziu o seu próprio 

sistema educacional, o que levou a uma crise no sistema cultural e de valores em todo o 

continente. Segundo este autor:  

O Ocidente introduziu um procedimento educacional que, como um processo de 

transmissão de cultura, modela uma atitude que não respeita os valores centrais de 

nossa cultura nem leva os membros mais jovens da comunidade a adquirir o 

conhecimento acumulado dos ‘caminhos populares’ de sua comunidade com orgulho. 

O processo educacional direcionou suas mentes e pensamentos para longe das culturas 

domésticas; equipando-os com um tipo de educação antagônica aos traços culturais e 

padrões de pensamento africanos (KANU, 2010, p. 150, tradução nossa).26 

 
26 The West introduced an educational procedure which is a culture-transmitting process fashions out an attitude 

that neither respects the core values of our culture nor leads the younger members of the community to acquire 

the accumulated knowledge of the ‘folkways’ of their community with pride. The educational process directed 

their minds and thought away from home cultures; equipping them with a type of education that is antagonistic 

to the African cultural traits and thought patterns. 
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Tendo isto em vista, percebe-se que o colonialismo está diretamente associado ao 

desrespeito à cultura e identidade africana. Portanto, a maneira para combater tal colonialismo 

seria o respeito e a perpetuação desta cultura. O combate à esta ordem colonial também está 

claramente expresso na Carta. Isso pode ser comprovado pelo art. 19, que já trata sobre o direito 

dos povos: “todos os povos são iguais, gozam da mesma dignidade e têm os mesmos direitos. 

Nada pode justificar a dominação de um povo por outro” (COMISSÃO AFRICANA DE 

DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS, 2020, p.5). E também pelo art. 20: 

1. Todo povo tem direito à existência. Todo povo tem um direito imprescindível e 

inalienável à autodeterminação. Ele determina livremente o seu estatuto político e 

assegura o seu desenvolvimento econômico e social segundo a via que livremente 

escolheu.  2. Os povos colonizados ou oprimidos têm o direito de se libertar do seu 

estado de dominação, recorrendo a todos os meios conhecidos pela comunidade 

internacional; 3. Todos os povos têm direito à assistência dos Estados Partes na 

presente Carta, na sua luta de libertação contra a dominação estrangeira, quer seja esta 

de ordem política, econômica ou cultural (COMISSÃO AFRICANA DE DIREITOS 

HUMANOS E DOS POVOS, 2020, p.5) 

A Carta Africana mostra a intenção do continente em criar um conceito próprio de 

direitos humanos. Em um dos pontos do preâmbulo deste documento, temos a comprovação de 

que as tradições e a cultura são o caminho para se pensar os direitos humanos na região: “tendo 

em conta as virtudes das suas tradições históricas e os valores da civilização africana que devem 

inspirar e caracterizar as suas reflexões sobre a concepção dos direitos humanos e dos povos” 

(COMISSÃO AFRICANA DE DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS, 2020, p.1). 

Essa questão fundamental para os direitos humanos na África de cultura, valores e 

tradições é tratada também na parte dos deveres dos homens e dos povos na Carta. Está expressa 

no art. 29, item 7: o indivíduo tem o dever “de zelar, nas suas relações com a sociedade, pela 

preservação e reforço dos valores culturais africanos positivos, em um espírito de tolerância, de 

diálogo e de concertação e, de uma maneira geral, de contribuir para a promoção da saúde moral 

da sociedade.” (COMISSÃO AFRICANA DE DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS, 2020, 

p. 7). 

 Essa ideia está diretamente relacionada com a premissa dos seres comunitários como 

um valor africano. O documento retoma a ideia de comunitarismo também na própria forma 

pela qual está estruturado. A Carta está a favor das prerrogativas individuais fundamentais dos 

seres humanos e também das obrigações que ele deve cumprir em relação aos Estados e à 

comunidade na qual ele está inserido (BERNA, 2015). É possível ainda reconhecer essa 

característica também na parte que disserta sobre os deveres dos indivíduos para com os povos 

e com o Estado principalmente no art. 27:  
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1. Cada indivíduo tem deveres para com a família e a sociedade, para com o Estado e 

outras coletividades legalmente reconhecidas, e para com a comunidade internacional.  

2. Os direitos e as liberdades de cada pessoa exercem-se no respeito dos direitos de 

outrem, da segurança coletiva, da moral e do interesse comum (COMISSÃO 

AFRICANA DE DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS, 2020, p.7). 

A Carta Africana reflete ainda o direito mais tradicional da África: a lei costumeira. O 

costume é um símbolo da identidade africana e da ruptura com o colonialismo: “o sistema 

jurídico africano não é criação do homem branco, o sistema jurídico africano foi moldado e não 

criado sob o colonialismo” (BANDA apud BERNA, 2015, p.42, tradução nossa).27 Isso porque 

a lei do costume junta práticas, tradições e costumes específicos dos povos indígenas, sendo ao 

mesmo tempo a expressão de manifestações culturais, étnicas e morais da comunidade africana. 

Este tipo de lei não é escrita, mas sim passada oralmente, inspirada pela cultura indígena 

(BERNA, 2015). 

Retomaremos a discussão sobre relativismo cultural e universalismo, visto que, 

diferentemente da maior parte dos instrumentos de direitos humanos, consideramos que a Carta 

Africana possui um cunho relativista. Isso porque a ideia da lei costumeira tipicamente africana 

está em evidência na Carta. Ao estabelecer que a ideia de direitos humanos é tipicamente 

ocidental e que foi imposta aos povos, há uma ruptura com este conceito tradicional e uma 

aproximação da ideia de valorização da história e cultura africanas. Assim, o costume passa a 

ser o tipo de norma que vigora com mais força no continente. Os direitos humanos passam a ter 

um caráter diferente na África, a partir da Carta Africana, que por priorizar o costume e a cultura 

em detrimento dos Tratados internacionais, acabam conservando tradições que, no sentido mais 

ocidental da palavra, seriam violações de direitos humanos.  

Portanto, pode-se afirmar que a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos tem 

um viés de relativismo cultural, o que diverge dos demais documentos fundadores de sistemas 

regionais de proteção aos direitos humanos, tipicamente universalistas. Este documento reflete 

o tipo mais tradicional de direito na África, o direito costumeiro, que junta práticas, costumes 

e tradições específicas dos povos indígenas sendo, ao mesmo tempo, a expressão de 

manifestações culturais, étnicas e morais da comunidade africana (BERNA, 2015). Assim, fica 

claro que, do ponto de vista cultural e das preferências, ele se encaixa com a tradição dos 

Estados Africanos. 

 

 
27 The African legal system is not the creation of the White man; or, in other words, the African legal system was 

moulded and not created under colonialism. 
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4.3 Preferências Governamentais e o Protocolo de Maputo 

 

A partir de todos os desafios que as mulheres africanas enfrentam, que já vimos 

anteriormente, e da ideia de que os governos africanos sabem da natureza discriminatória de 

certas leis e normas em relação aos direitos e normas e são cúmplices das violações aos seus 

direitos, criou-se este Protocolo específico para tratar sobre a mulher africana. Diante disso, tal 

documento impõe obrigações positivas aos Estados de seguir políticas de eliminação da 

discriminação contra a mulher. As políticas positivas se baseiam na adoção de medidas, 

principalmente, legislativas, mas também de outros cunhos pelos Estados, tendo como objetivo 

o fim da desigualdade entre gêneros (NDULO, 2011). 

No campo do direito das mulheres, a aplicação da lei do costume se torna problemática, 

já que práticas costumeiras que violam os direitos das mulheres são promovidas para estreitar 

a identidade da comunidade indígena (BERNA, 2015). Sabendo-se disso, o fato de as 

constituições da pós-democratização dos países africanos não imunizarem a lei costumeira em 

relação as normas de direitos humanos, é muito significativo para os direitos femininos, já que 

a lei costumeira sustenta e apoia os costumes e tradições que discriminam as mulheres. A 

discriminação das mulheres está enraizada na desigualdade, dominação masculina, pobreza, 

agressão, misoginia e mitos e costumes arraigados (NDULO, 2011).  

O preâmbulo expressa diretrizes que devem ser cumpridas: a remoção de todas as 

práticas que são prejudiciais aos direitos das mulheres (BERNA, 2015). Por práticas 

prejudiciais ao direito das mulheres entende-se “todo comportamento, atitudes e/ou práticas que 

afetam negativamente os direitos fundamentais de meninas e mulheres, como o seu direito à 

vida, saúde, dignidade, educação e integridade física” (UNITED NATIONS, s/d, p.4, tradução 

nossa).28 

Ainda na parte inicial do Protocolo, podemos encontrar o reconhecimento de que a 

simples ratificação da Carta Africana e outros documentos internacionais não são mecanismos 

legislativos suficientes para que os direitos das mulheres sejam plenamente respeitados. E da 

mesma maneira, verifica-se que as práticas que não são saudáveis para a integridade da mulher 

não devem ser toleradas: 

Preocupados que mesmo com a ratificação da Carta Africana de Direitos Humanos e 

dos Povos e outros instrumentos internacionais de direitos humanos pela maioria dos 

Estados-membro, e seu comprometimento solene de eliminar todas as formas de 

discriminação e práticas prejudiciais contra as mulheres, mulheres na África 

continuam sendo vítimas de discriminação e práticas prejudiciais. 

 
28 All behaviour, atitudes and/or practices which negatively affect the fundamental rights of women and girls, 

such as their right to life, health, dignity, education and physical integrity. 
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Firmemente convencidos de que qualquer prática que dificulta ou ameaça o 

crescimento normal e afeta o desenvolvimento físico e psicológico das mulheres e 

meninas deveriam ser condenados e eliminados (UNITED NATIONS, s/d, p. 2-3). 

Sendo assim, apesar de reconhecer a importância da cultura e das práticas tradicionais 

para a África e seus direitos humanos, impõe-se um limite para até que ponto as práticas devem 

ser preservadas ou condenadas. Isso é confirmado em algumas das cláusulas operativas do 

Protocolo. O seu artigo quinto, por exemplo, que trata sobre as práticas prejudiciais, determina 

que os Estados devem proibir e condenar todas essas práticas que afetem negativamente os 

direitos humanos das mulheres e que sejam contrárias aos padrões internacionais reconhecidos 

e tomar todas as medidas legislativas necessárias e outras para eliminá-las (UNITED 

NATIONS, s/d). 

Diferentemente da Carta em que temos direitos dos indivíduos e dos povos, o Protocolo 

está estruturado com o foco apenas no indivíduo, no caso mulheres e no que os Estados podem 

fazer para melhorar as suas condições ou para que os seus direitos não sejam violados. Além 

disso, enquanto no documento antecessor temos deveres estabelecidos para os indivíduos, no 

Protocolo não contamos com deveres para os indivíduos, apenas direitos. Entretanto, o 

documento mais recente explana com detalhes todos os passos que os Estados devem seguir 

para que os direitos das mulheres sejam respeitados e para que não exista mais discriminação 

baseada em gênero. Isso é possível perceber entre segunda e a vigésima quinta cláusula 

operativa, já que mais adiante temos os mecanismos mais burocráticos. Um exemplo dessa 

descrição detalhada está no art. 13 sobre direitos econômicos e proteção social: 

Os Estados Parte adoptam e aplicam medidas legislativas e outras para garantir às 

mulheres iguais oportunidades no trabalho e no desenvolvimento da carreira e outras 

oportunidades econômicas. A esse respeito devem: 

a) promover igualdade em matéria de acesso ao emprego; 

b) promover o direito à remuneração igual para homens e mulheres num mesmo 

emprego de valor igual; 

c) garantir a transparência na contratação, promoção e na exoneração das mulheres 

com vista a combater o assédio sexual no local de trabalho; 

d) permitir que as mulheres escolham livremente o seu emprego, protege-las contra 

os empregadores que violam e exploram os seus direitos fundamentais, reconhecidos 

e garantidos pelas convenções, legislações nacionais e regulamentos em vigor; 

e) criar condições propícias para promover e apoiar os empregos e as atividades 

econômicas das mulheres, particularmente, no sector informal; 

f) criar um sistema de protecção e de segurança social a favor das mulheres que 

trabalham no setor informal e sensibilizá-las para que adiram a esse sistema; 

g) estabelecer uma idade mínima para o trabalho, proibir o emprego de crianças abaixo 

dessa idade, e proibir, combater e punir todas as formas de exploração das crianças, 

em particular, das raparigas; 

h) tomar as medidas necessárias a fim de valorizar o trabalho doméstico das mulheres; 

i) garantir as mulheres férias adequadas e pagas, antes e depois do parto, tanto no 

sector privado como no público; 

j) garantir igualdade na aplicação de impostos para homens e mulheres; 

k) reconhecer às mulheres assalariadas o direito de beneficiar dos mesmos subsídios 

e benefícios concedidos aos homens assalariados, a favor dos seus cônjuges e filhos; 
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l) reconhecer a responsabilidade primária dos pais de garantir a educação e o 

desenvolvimento dos seus filhos, como uma função social na qual o Estado e o sector 

privado assumem responsabilidades secundárias; 

m) tomar as medidas legislativas e administrativas apropriadas com vista a combater 

a exploração ou a utilização das mulheres para fins publicitários (UNIÃO 

AFRICANA, 2003, p.15-16). 

No que tange o direito costumeiro, ele está presente neste documento quando tratamos 

de questões familiares, sendo utilizado para regular aspectos privados relacionados a herança, 

casamentos, divórcio e status de viuvez (BERNA, 2015). Ainda assim, os direitos estabelecidos 

no Protocolo possuem um cunho mais universalista do que o encontrado na Carta Africana, 

estabelecendo obrigações positivas para que os Estados possam, de fato, eliminar todas as 

formas de discriminação contra as mulheres. Faz isso defendendo os direitos humanos no 

significado Ocidental da palavra e reconhecendo, no art. 5, que mesmo as práticas mais 

institucionalizadas, tradicionais e culturais devem ser banidas se forem prejudiciais aos direitos 

das mulheres africanas, algo que não é encorajado pelos valores comunitários africanos. 

Apesar de todas essas normas e obrigações dos Estados estarem em consonância com a 

jurisdição da maior parte dos países africanos, que são frutos do colonialismo europeu, elas são 

contrárias ao direito costumeiro que se pratica no continente. Assim, mesmo sendo normas 

internalizadas pelos Estados, muitas vezes elas não são cumpridas já que o costume, a cultura 

e as tradições são muito mais consideradas pelas comunidades do que as normas escritas e 

internacionais. Portanto, essas regras viram normas quando são ratificadas, mas os Estados 

falham em cumprir quando comparamos com a Carta Africana, pela série de motivos já 

apresentados. 

 

4.4 Cultura, preferências e os documentos internacionais de proteção aos direitos 

humanos 

 

O sistema jurídico africano é dominado pela common law e, portanto, a abordagem 

jurídica das tradições e valores africanos constituem um aspecto difícil que requer grande 

equilíbrio para que seja tratado corretamente. A cultura tem um status de uma verdadeira “rule 

of law” que possui maior significado e força quando em situações de conflitos com a lei 

estatutária. A norma cultural é uma norma de consciência que compreende e expressa o que é 

específico para os povos indígenas. A aderência individual à regra da consciência é antiga, 

absoluta e deriva do desejo individual de estar em consonância com a comunidade em que vive 

e, quando em conflito com as normas escritas e internalizadas pelos Estados, os indivíduos 

tendem a optar pela norma cultural (BERNA, 2015). 
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Em se tratando das questões de direitos das mulheres, a lei escrita insere um princípio 

de igualdade de gênero ao abordar as normas Ocidentais, enquanto a lei costumeira nega a 

existência de uma igualdade real entre gêneros, já que esse princípio infringe as práticas 

costumeiras como usadas pelas sociedades indígenas. A proteção legal dos direitos das 

mulheres constitui um problema sensível quando as regras prescritas pelas normas da 

lei estatutária e aqueles impostas no nível cultural não concordam entre si (BERNA, 2015). 

Ambos os documentos demonstram que mesmo tendo a lei costumeira como direito 

tipicamente africano, ela coexiste com a lei estatutária, escrita. Tal coexistência cria o que 

chamamos de pluralismo jurídico africano. O pluralismo representa um comprometimento dos 

povos africanos de continuar leal a sua própria consciência jurídica e de cumprir com o modelo 

de lei estatutária que vem com a cultura jurídica europeia. Essas formas jurídicas possuem uma 

relação de complementaridade, já que a lei costumeira faz com que a identidade se mantenha 

inalterada enquanto a lei estatutária recebe influências das normas do Ocidente, regulando 

instituições como os direitos humanos, a igualdade, a liberdade individual e a dignidade humana 

(BERNA, 2015). 

A lei costumeira expressa o comprometimento do indivíduo em relação às práticas que 

são aceitas e promovidas pelos membros da comunidade, assim fortalecendo a lealdade 

individual em relação a comunidade. Isso produz efeitos jurídicos no sistema africano, no que 

se trata do tipo de justiça promovida. A lei costumeira privilegia a justiça distributiva, a 

flexibilidade. Assim, a justiça é negociada entre os membros da comunidade para alcançar uma 

solução que seja mais interessante para o todo e não somente para um indivíduo, expressando, 

claramente, a consciência comunitária que existe no continente (BERNA, 2015). Dessa forma, 

percebemos que esse tipo de lei está intimamente ligado ao comunitarismo africano, um dos 

principais valores e um grande indicador da cultura tipicamente africana e, por isso, é 

considerado um tipo de lei típico do continente.  

A partir disso, sendo a África um continente que valoriza a cultura, as tradições e o 

direito costumeiro temos a Carta Africana como documento que se alinha mais proximamente 

do ideal, dos interesses e das preferências estatais africanas em detrimento do Protocolo de 

Maputo. Este último está mais voltado para as normas estatutárias, com base nos documentos 

da Organização das Nações Unidas e de Tratados europeus, que possuem uma abordagem mais 

universalista dos desafios que as mulheres enfrentam na África.  

Além disso, como vimos no capítulo anterior, sabemos que mesmo que os Estados se 

comprometam com essas leis e as internalizem, se os chefes das comunidades avaliarem que 

elas vão contra os princípios e valores africanos, eles simplesmente não as cumprem, sendo as 



74 
 

leis costumeiras mais respeitadas que as escritas. Isso sustenta a ideia de que a Carta, um 

documento mais baseado no costume, seria mais aceita e estaria mais próxima das preferências 

estatais do que o Protocolo de Maputo. Essa análise do conteúdo dos tratados e da cultura, 

comprova a nossa primeira hipótese de trabalho de que a Carta estaria mais próxima 

culturalmente das preferências estatais do que o Protocolo de Maputo, o que faria com que os 

Estados aderissem a este instrumento mais rapidamente do que ao Protocolo. 
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5 MÉTODOS E INDICADORES 

 

 A partir do que vimos nos capítulos anteriores, podemos seguir nosso trabalho para 

testar a segunda e terceira hipóteses de pesquisa. Para isso, precisamos entender quais são os 

indicadores mobilizados para a análise quantitativa e qual o método que será utilizado para ela. 

Sendo assim, neste capítulo faremos um apanhado dos indicadores, explicitando como cada um 

deles pode influenciar na cultura africana, que é o nosso principal objeto de estudo. Em seguida, 

entenderemos quais os métodos serão aplicados na análise desses indicadores e, por fim, 

faremos uma análise prévia dos dados por meio de estatísticas descritivas. 

 

5.1 Indicadores 

 

A história africana nos mostra que este é um continente que conquistou sua 

independência muito recentemente e, por isso, as suas instituições podem não estar totalmente 

consolidadas. Os primeiros países a se tornarem independentes na África no final da década de 

1950 e mais fortemente durante toda a década de 1960 foram as antigas colônias inglesas e 

francesas, enquanto os países colonizados por Portugal tiveram um processo de colonização 

mais lento nos anos 1970. No entanto, outros países se tornaram independentes mais tarde, nas 

décadas de 1980 e 1990, como é o caso da Namíbia (MACUANE, 2000).  

Assim, é importante ressaltar que antes mesmo que certos países se tornassem 

independentes, organizações e tratados para promover a unidade e princípios africanos já 

haviam sido criados, bem como a Carta Africana. Conforme vimos nos capítulos anteriores, a 

colonização deixou marcas importantes e heranças para o continente africano. Isso se traduz 

em uma série de instituições que ainda hoje são utilizadas, mesmo com o movimento pan-

africanista e com toda a vontade africana de romper com o continente europeu. Algumas destas 

instituições, tipicamente ocidentais, são muitas vezes obrigatórias para aqueles Estados que 

desejam participar do ambiente internacional. Esse é o caso da democracia. Alguns órgãos 

internacionais estabelecem como cláusula em suas cartas fundadoras a promoção dos princípios 

e instituições democráticas, como é o caso da União Africana (UA).  

A criação da Organização da Unidade Africana, que posteriormente se tornou União 

Africana, foi fundamental para disseminar princípios democráticos e dos direitos humanos, 

contudo sem perder o seu espírito tipicamente africano, seus valores e tradições. Nesta 

Organização, podemos perceber a menção à democracia em diversas partes de seu Ato 

Constitutivo. No art. 3, item g, temos como um dos objetivos da UA: “promover os princípios 
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e as instituições democráticas, a participação popular e a boa governação” (UNIÃO 

AFRICANA, 2000, p.6). Já no art. 4, que trata sobre os princípios fundamentais, o item m 

mostra como a democracia é fundamental para este órgão internacional: “respeito pelos 

princípios democráticos, pelos direitos humanos, pelo Estado de direito e pela boa governação” 

(UNIÃO AFRICANA, 2000, p.8). 

Com a independência dos Estados africanos veio também a sua autodeterminação, a 

valorização da sua cultura, tradições e valores, conforme visto anteriormente. No entanto, a 

situação do continente em termos políticos e socioeconômicos não melhorou muito. Na política 

houve a tendência de que regimes monopartidários se instalassem no poder, o que levou a 

repressão de pessoas que se manifestavam contra esses regimes (MACUANE, 2000). Isso está 

relacionado a violência civil. Quanto mais violência se impõe ao cidadão, menos liberdades 

eles possuem para se manifestar contra o governo no poder. 

Em outros países, houve a ascensão de regimes autoritários. Ainda, tivemos uma série 

de conflitos, guerras civis e golpes de Estado fazendo parte da rotina de vários dos países do 

continente. Interligado aos conflitos e a instabilidade interna dos países, estão as migrações e o 

fluxo de refugiados que, ainda hoje, é grande neste continente. Tudo isso contribui para um 

contexto econômico e social críticos nos países africanos (MACUANE, 2000).  

Também no final dos anos 1980 e, principalmente, nos anos 1990, o processo de 

democratização foi acelerado na África. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e com a 

ascensão de uma nova ordem mundial, essencialmente democrática, os países africanos 

sofreram fortes influências para se democratizar. Isso porque nos anos anteriores, os Estados 

contraíram empréstimos e realizaram reformas econômicas por meio de organismos 

internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que exigia a 

democratização, o respeito aos direitos humanos e a instauração do multipartidarismo 

(ROBERT, 2010; MACUANE, 2000; FURTADO, 1998). 

A partir de então, a democratização, que acontece em um contexto de fracasso das 

estratégias de desenvolvimento logo após a independência dos Estados, acontece em grande 

parte dos países africanos. No entanto, o que se esperava de uma onda democrática, não 

aconteceu na prática. A África, continente conhecido pelas violações de direitos humanos e 

pelos conflitos, principalmente guerras civis, continuou sendo assolada pelos mesmos 

problemas (MACUANE, 2000). Diante da democratização tardia, temos governos 

democráticos muito recentes que, apesar de quererem mostrar trabalho, ainda são muito 

incipientes na prática democrática e não existe ainda uma estabilidade no governo para que os 

cidadãos se sintam suficientemente livres para se manifestar da forma que lhes convêm.  
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Diante do exposto temos alguns indicadores que contribuirão para a análise estatística 

do trabalho: a democracia, os novos regimes, a violência civil e os conflitos. A primeira delas 

sendo a democracia, utilizamos os dados de Bjoernskov e Rode, uma atualização da ACLP, 

base de dados sobre democracia, desenvolvimento, instituições políticas e bem-estar no mundo. 

Para essa variável, atribui-se o valor de 1 caso o país seja democrático e 0 se o país for 

autocrático. O país é definido como democrático se as eleições são conduzidas de forma livre 

e justa e se a passagem do legislativo e do executivo após essas eleições foram pacíficas 

(BJOERNSKOV; RODE, 2020).  

Segundo Oona Hathaway (2007), se existe uma mensagem consistente da literatura 

empírica de direitos humanos é que as democracias são menos propensas a violar os direitos 

humanos. Um dos benefícios das democracias é que elas reduzem conflitos internacionais 

violentos, níveis mais baixos de violações dos direitos de integridade pessoal (LANDMAN, 

2005). Dessa maneira, as democracias, por saírem em defesa dos direitos humanos e terem uma 

cultura mais próxima a dos Estados, teriam custos baixos de ajuste com tratados internacionais 

de direitos humanos e estariam mais propensas a se comprometer com eles. Assim, a 

expectativa com essa variável é que os países democráticos ratifiquem os tratados de direitos 

humanos mais rapidamente que aqueles autocráticos, já que eles estão mais próximos dos 

interesses e da cultura dos Estados com princípios democráticos, em que a defesa dos direitos 

humanos se enquadra. 

Analisamos também a continuidade dos regimes democráticos ou não, pela variável que 

denominamos “novos regimes”. Utilizamos a variável “durable” da base de dados Polity IV e 

verificamos a continuidade dos governos para criar uma nova variável dummy, em que 0 

representa regimes já consolidados e 1 representa novos regimes. Essa atribuição de valores foi 

feita quando os regimes já estão há 10 ou mais anos no poder (valor 0) e quando são menores 

que 10, são considerados novos regimes (valor 1).  

Acredita-se que as novas democracias, ou seja, os novos regimes, teriam maior interesse 

na ratificação dos tratados de direitos humanos. Isso porque a sua sustentabilidade a longo-

prazo ainda é baixa e a ratificação é uma forma de prender as futuras gerações de políticos e 

atores estatais aos compromissos jurídicos internacionais alinhados aos valores democráticos 

(MORAVCSIK apud LANDMAN, 2005). Sendo assim, esperamos que os novos regimes 

estejam mais propensos a ratificar tratados de direitos humanos que os regimes já consolidados. 

A violência civil é uma outra variável que usamos para conseguir mensurar a liberdade 

civil ou a violência que os Estados exercem em seus cidadãos. Ela foi retirada da base de dados 

Major Episodes of Political Violence e está classificada em uma escala entre 1 e 10, em que 1 



78 
 

é o grau mais baixo de violência e 10 o mais forte para casos de violência política. Quando o 

valor atribuído é 0, significa que não há casos desse tipo de violência. Essa variável é importante 

para nos mostrar um certo grau de liberdade da população para protestar. Assim, quanto menor 

for o grau de violência usado, ou se não houver casos de violência, mais provável os países são 

de ratificar tratados de direitos humanos. 

O presidencialismo é uma variável de controle que também mobilizamos nesse estudo. 

Ela é uma variável categórica, codificada como 0, quando o país está em um regime diferente 

do presidencialista, e 1, quando o sistema do país é presidencialista. Essa variável foi retirada 

da mesma base de dados da democracia, que é a de Bjornskov e Rodes. Ela é importante já que 

representa um possível obstáculo para a ratificação com os tratados de direitos humanos, que é 

o veto do legislativo.  

Em regimes presidencialistas, existe a grande possibilidade de prolongamento do 

processo de ratificação doméstica e a oposição antecipada de membros do legislativo podem 

impedir um governo de submeter um tratado à ratificação. Supermaiorias e a aprovação 

bicameral podem desacelerar o processo e restringir o conjunto de propostas que podem ser 

ratificadas internamente. Assim, quanto maior o obstáculo à ratificação, menor a probabilidade 

de um governo ratificar um trata internacional de direitos humanos, mesmo que ele esteja de 

acordo com o seu conteúdo (SIMMONS, 2009). Sendo assim, sistemas presidencialistas, que 

possuem maiores obstáculos à ratificação dos tratados, estariam menos propensos a se 

comprometerem com os tratados estudados. 

Temos também os conflitos no continente africano. Para eles, utilizamos da base de 

dados da Universidade de Uppsala (Uppsala Conflict Data Program), que mapeia todos os 

conflitos no mundo até 2019. A partir da observação desses conflitos, atribuímos valor 1 se há 

conflito no país em um determinado ano e 0 caso não exista registro de conflito.  

O que se vê na literatura sobre conflitos e a proteção dos direitos humanos é que se deve 

levar em consideração o grau de envolvimento de um país em conflitos nacionais e 

internacionais. Os Estados em conflito podem precisar de aliados externos e ver a ratificação 

do tratado como uma forma importante de obter apoio. Todavia os Estados em conflito podem 

estar tão preocupados com a natureza imediata do conflito que simplesmente não têm interesse 

nas negociações do tratado e, por essa razão não terem a ratificação dos tratados como 

prioridade em sua agenda doméstica (LANDMAN, 2005). Assim, o que esperamos com essa 

variável é que quando houver conflito, a probabilidade de ratificar instrumentos de direitos 

humanos seja menor que quando o país esteja livre de conflitos. 
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Interligada aos conflitos nos países, está a variável de controle de população. De acordo 

com vários estudos sobre a proteção dos direitos humanos, Estados envolvidos em guerras civis 

e com grandes populações têm a tendência de ter níveis mais elevados de violações aos direitos 

humanos (LANDMAN, 2005). Sendo assim, espera-se que quanto maior a população de um 

país, menores sejam as chances de ratificação dos tratados de direitos humanos. Isso porque 

quanto maior a população, maior deve ser a atenção e a proteção dos governos aos seus direitos, 

o que acabaria levando a um empoderamento maior dos cidadãos e maiores responsabilidades 

aos governos pelas violações de direitos humanos ocorridas em seu território. 

A herança deixada pelos europeus através da colonização pode ser percebida em várias 

esferas da cultura africana. O direito, por exemplo, pode ser diretamente relacionado com a 

cultura, conforme Barreiros (2013, p. 20) propõe: “o mundo jurídico integra, assim, o mundo 

da cultura, necessitando, para existir, ser vivido, aplicado”. Assim, o continente africano é 

caracterizado tipicamente pelo direito costumeiro, tendo a sua moral e os seus princípios 

voltados para a vida em comunidade. (BERNA, 2015).  

No entanto, quando se trata da forma que se aplica o direito na África, esta foi totalmente 

derivada das potências europeias que colonizaram o continente, sendo, portanto, uma das 

heranças deixadas pelo colonialismo. Temos principalmente a tradição inglesa, chamada de 

common law, e a tradição francesa, chamada de civil law na África. Em alguns países africanos 

temos alguns países com tradições jurídicas plurais e mescladas também, mas essencialmente 

podemos identificar elementos das tradições inglesa e francesa.  

A tradição jurídica dos países também pode afetar na decisão de se comprometer ou não 

com um tratado. Por isso, é uma variável independente importante para o nosso estudo. Se o 

país utiliza como tipo jurídico a tradição francesa, de civil law, atribuímos a ele o valor de 0. 

No caso de seguir a tradição jurídica inglesa, de common law, o valor é de 1. Essas informações 

foram encontradas na base de dados Global Development Network Growth do Banco Mundial.  

Os governos enfrentam custos políticos quando eles integram tratados internacionais de 

direitos humanos, principalmente porque é uma forma de empoderar os seus cidadãos contra o 

Estado, por meio do sistema jurídico doméstico. A ratificação tem implicações para o sistema 

doméstico de regras, costumes, normas e decisões judiciais. Sistemas de common law possuem 

a tendência de serem mais cuidadosos ao se comprometerem com tratados internacionais de 

direitos humanos do que os sistemas de civil law. A tradição inglesa conta com maiores custos 

de ajuste do que a tradição francesa, uma vez que as leis e as decisões tomadas nesse sistema 

tendem a ser mais especialistas, além de estarem mais distantes do formato internacional de 

código internacional. Diferentemente do civil law em que há um código civil análogo ao 
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internacional e que é mais transparente, geral e acessível, em que o tratado acaba tendo menor 

custo de ajuste (SIMMONS, 2009).  

Ademais, a tradição inglesa possui também maiores custos de incerteza e de 

irreversibilidade. Isso faz com que seja mais difícil para os países com sistemas de common law 

escapar das obrigações das leis domésticas que o tratado com o que se foi comprometido prevê. 

Esse tipo de tradição jurídica gera mais incerteza, já que a maneira de se interpretar as regras é 

mais ampliada do que no sistema francês e pode ocasionar efeitos não esperados (SIMMONS, 

2009). De tal modo, o que se espera com essa variável é que os países de tradição jurídica de 

common law, sejam mais lentos a ratificar tratados de direitos humanos. 

Assim como a língua, temos também a religião como uma herança cultural deixada pelo 

colonialismo não só europeu, mas também pelo grande fluxo de árabes que entraram no 

continente africano durante o período colonial. A religião, principalmente no contexto africano, 

está profundamente enraizada em tradições culturais, como visto no capítulo 3. Segundo Ellis 

e Ter Haar (2004, p.2), uma vez que existe uma dificuldade em se obter informações políticas 

e na ausência de uma tradição midiática estabelecida, é a partir de ideias religiosas que os 

africanos pensam sobre o mundo. 

A relação entre cultura e religião é recíproca: ao mesmo tempo em que a religião é 

determinada pela cultura, ela também influencia a cultura. A religião possui uma função 

orientadora, dando critérios para a sociedade encontrar o seu lugar, ou seja, a sua identidade no 

mundo. Além disso, a religião é uma forma de expressar a identidade humana entre várias outras 

formas diferentes de expressões de identidade (BEYERS, 2017). É por essa razão que 

utilizaremos, assim como Beth Simmons o fez, a religião como um indicador imperfeito de 

preferências culturais dos governos que analisarmos. Sabe-se que os países cristãos tendem a 

ratificar tratados de direitos humanos mais rapidamente que os demais. Isso porque essa religião 

está mais alinhada com os valores ocidentais que regem os direitos humanos.  

A religião como uma variável foi determinada perante uma análise dos países africanos 

pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos pelo World Factbook, conforme tabela 

2. Dessa forma, se trata de uma variável dummy a qual foram atribuídos valores para os países 

dominantemente cristãos ou muçulmanos, de acordo com essa análise prévia. Apenas 

utilizamos dessas duas religiões uma vez que só existe um país na África – em um universo de 

55 países -, cuja a religião dominante não é nenhuma dessas já citadas, que é Maurício. Sendo 

assim, para não alterar os resultados, nem contaminar a análise, este Estado foi removido da 

base de dados. A Eritreia é um outro país que merece uma nota, visto que neste Estado não 

existe uma religião dominante, já que metade da população é cristã, e a outra metade, 



81 
 

muçulmana. Dessa forma, para fins deste estudo, consideramos a Eritreia como 

dominantemente islâmica. Isso porque existem menos países africanos muçulmanos do que 

cristãos, assim, a codificação da Eritreia como muçulmana se justifica na medida que queremos 

entender as consequências da religião muçulmana para as práticas culturais africanas no que 

tange os direitos humanos.  

Trata-se de uma variável binária em que 0, o país é dominantemente cristão; e quando 

1, a maioria é muçulmana. Esta variável é essencial para a análise das hipóteses apresentadas. 

Assim, espera-se que os países cristãos ratifiquem os tratados de direitos humanos mais 

rapidamente que os demais e que os muçulmanos ratifiquem mais lentamente o tratado sobre o 

direito das mulheres (aqui sendo o Protocolo de Maputo) que os demais (aqui sendo a Carta 

Africana). 

 As sub-regiões africanas também podem indicar aspectos culturais em comum. 

Utilizamos neste trabalho a divisão de acordo com as Nações Unidas, conforme a tabela abaixo. 

TABELA 6 - Sub-regiões Africanas 

Sub-região 

Africana Estados  

África 

Ocidental 

Benim, Burkina-Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, 

Guiné Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra 

Leoa, Togo. 

África 

Oriental 

Burundi, Comoros, Djibuti, Eritreia, Etiópia, Quênia, Madagascar, Malawi, 

Maurício, Moçambique, Ruanda, Seychelles, Somália, Uganda, Tanzânia, 

Zâmbia, Zimbabwe. 

Norte da 

África Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Sudão, Sudão do Sul, Tunísia. 

África 

Austral Botswana, Lesoto, Namíbia, África do Sul, Eswatini. 

África 

Central 

Angola, Camarões, República Centro Africana, Chade, Congo, República 

Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Gabão, São Tomé e Príncipe. 

Fonte: UNICEF; WORLD HEALTH ORGANIZATION; THE WORLD BANK, s/d (adaptado pela autora). 

 A partir da tabela, podemos perceber, olhando para apenas um fator cultural – a religião 

– o quanto a vizinhança interfere nessa questão. Na primeira divisão, a África Ocidental, temos 

16 países africanos. Destes, 11 são países dominantemente muçulmanos e apenas 5 são 

majoritariamente cristãos. O mesmo acontece nas demais regiões. Na África Oriental, temos 17 

Estados, dos quais 12 são dominantemente cristãos, 3 muçulmanos, a Eritreia que tem a 

população igualmente dividida entre cristãos e muçulmanos e apenas um país dominantemente 

hindu.  
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No Norte da África, apenas o Sudão do Sul é um país de maioria cristã, enquanto todos 

os demais são muçulmanos. A África Austral é a região em que todos os países são de maioria 

cristã. Finalmente, na África Central temos 9 Estados em que apenas um é muçulmano e todos 

os demais são cristãos. Portanto, podemos dizer que as regiões da África possuem uma cultura 

mais parecida devido à proximidade, assim como provavelmente possuem mais relações com 

seus vizinhos e podem exercer pressões e influências mais fortes nesses países. 

Para esse indicador, utilizaremos da classificação regional das Nações Unidas como 

uma variável dummy. Atribuímos o valor de 1 para os Estados que compõem a África Ocidental, 

2 para a África Oriental, 3 para o Norte da África, 4 para a África Central e 5 para a África 

Austral. É importante verificar as sub-regiões dos Estados Africanos, pois os vizinhos podem 

influenciar na decisão de se comprometer ou não com um tratado. Segundo Simmons (2009), 

uma forma que os Estados encontraram para evitar críticas é praticar a “camuflagem social”, 

adotando políticas parecidas com aquelas dos seus vizinhos. As tendências de ratificação 

regionais são importantes, pois podem significar um comportamento estratégico e não 

necessariamente uma vontade de se comprometer com o tratado. Portanto, o que se espera dessa 

variável é que os países de uma mesma região, tenham comportamentos parecidos quando se 

trata de ratificação dos tratados. 

Os dois últimos indicadores são mobilizados exclusivamente para entender as diferenças 

de gênero no continente africano. Ambos estão relacionados a educação de meninas, que 

entendemos como fundamental para o desenvolvimento em todas as esferas dos países e para 

que mulheres cheguem, cada vez mais, em posições importantes e de liderança. Um país em 

que as meninas têm acesso à educação, tem mais chances de proteger e promover os seus 

direitos. 

 Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a educação é um 

direito de todos e nenhuma menina, não importa o quão pobre e desesperadora seja a situação 

de seu país, deve ser excluída da escola. A educação salva e melhora a vida de meninas e 

mulheres, e ela possui benefícios a longo prazo que impactam o desenvolvimento humano e a 

sociedade de forma ampla. Entre eles estão o desenvolvimento econômico aprimorado, já que 

estudos comprovam que existe uma relação importante entre a educação básica e o 

desenvolvimento econômico, sendo que quando tratamos da educação feminina os efeitos ainda 

são mais positivos. Além disso, mulheres que foram educadas e se tornam mães, estão mais 

propensas a enviar seus filhos para a escola, assim eles são melhor alimentados e ficam doentes 

menos frequentemente. As mulheres educadas ainda possuem menores chances de morrerem 

durante o parto, já que elas tendem a ter menos filhos, um maior conhecimento dos serviços de 
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saúde durante a gravidez e uma alimentação melhor. Por fim, a educação possui uma influência 

positiva na vida de uma criança desde a saúde até o afastamento da exploração laboral e o tráfico 

humano (UNICEF, 2003). 

No mundo, 132 milhões de meninas estão fora da escola. Em países com conflitos em 

andamento, as meninas são duas vezes mais propensas a estarem fora da escola do que meninas 

que vivem em países não-afetados. Apenas 66% dos países alcançaram a paridade de gênero na 

educação primária. No nível secundário, as lacunas diminuem para apenas 45% dos países 

(UNICEF, s/d). 

A cultura pode ter um papel bastante importante quando tratamos de meninas fora da 

escola. Isso porque as crenças locais de um país, as atitudes e as práticas tradicionais sobre os 

papeis de gênero, muitas vezes impedem as meninas de estudar. Mas não apenas isso. Os pais 

também podem impedir as filhas de irem à escola por questões de segurança – a viagem até a 

escola, ou a própria escola pode ser sinônimo de perigo –, ou pela economia – quando acreditam 

que não é possível sacrificar a ajuda ou a renda das filhas. Não obstante, este problema pode 

ser solucionado com ações simples dos países: explicando a importância da educação e 

removendo as taxas de ensino, por exemplo. Nos Estados onde isso foi feito, os pais enviam 

suas filhas para as escolas (UNICEF, 2003). 

Porém, tudo isso está relacionado a um terceiro elemento: a riqueza dos países. O que 

se pensava até a década de 1990 era que o crescimento econômico levaria ao desenvolvimento 

humano, o que se provou ser uma afirmação falha, já que quando se foca no crescimento 

econômico, a tendência seria reduzir o investimento em educação. No entanto, o contrário se 

provou verdadeiro: o desenvolvimento humano, leva ao crescimento econômico. Assim, uma 

perspectiva de gênero no desenvolvimento é essencial; a pobreza não pode ser reduzida de uma 

maneira sustentável sem promover também o empoderamento das mulheres (UNICEF, 2003). 

Diante disso, as próximas variáveis independentes foram retiradas da base de dados do 

Banco Mundial Gender Statistics. São elas o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, a taxa de 

matrículas femininas na educação primária e o Gender Parity Index (GPI) referente a educação 

primária. Espera-se que quanto maior o PIB per capita dos países africanos, maior a chance de 

que eles tenham se comprometido com ambos os tratados em questão neste estudo. Isto porque 

normalmente os países mais ricos, possuem mais influência internacional e, principalmente com 

os seus vizinhos e podem funcionar, como Emilie Hafner-Burton propõe, como “Stewards”, 

que motivam outros a se comprometerem e, de fato, cumprir com o que se determina nas normas 

internacionais (HAFNER-BURTON, 2013). Além disso, conforme Landman (2005) maiores 



84 
 

níveis de riqueza econômica estão associados a maiores proteções dos direitos à integridade 

pessoal (LANDMAN, 2005). 

Dessa forma, o intuitivo é pensar que se os Estados mais ricos protegem mais os direitos 

à integridade, eles estão mais propensos também a se comprometer com tratados de direitos 

humanos, já que isso não implicaria grandes custos de adaptação doméstica. Assim como 

acabamos de ver, os países mais ricos, normalmente são aqueles que alcançaram um 

desenvolvimento humano maior e, consequentemente, possuem menos desigualdades quando 

se trata das questões de gênero. Assim, esperamos que os países com maiores PIB per capita, 

sejam aqueles que ratificam os tratados de direitos das mulheres mais rapidamente. 

Já em relação a taxa de matrícula feminina, esta é uma variável importante para tratar 

do comprometimento com o Protocolo de Maputo. Quando tratamos de educação primária, 

queremos dizer a educação que possibilita que as crianças aprendam a ler, escrever, habilidades 

matemáticas, assim como um entendimento básico de temas como história, geografia, ciências, 

arte e música (WORLD BANK, 2020). Dessa forma, aqueles países com menores taxas de 

matrículas devem ser mais resistentes à ratificação de tratados de direitos humanos porque 

como educação é uma forma de alcançar a equidade entre os sexos, nos países em que as 

meninas possuem menos acesso, forma-se uma sociedade menos igualitária, em que os direitos 

tendem a favorecer mais os homens. Isso por si só, já torna a probabilidade de ratificação menor 

nesses países, já que haverá um maior custo de ajuste e adaptação. O que se espera com o 

indicador da taxa de matrículas de meninas na educação primária é que os Estados com maiores 

taxas de meninas nas escolas, ou seja, com mais meninas sendo educadas, seja propenso a 

ratificar o Protocolo de Maputo mais rapidamente que os demais. 

Da mesma maneira acontece com o GPI, um índice desenvolvido pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que é baseado na divisão do 

valor feminino de um indicador, pelo valor masculino do mesmo indicador. Dessa forma, 

quando o GPI é igual a um, indica que existe igualdade de gênero. Um valor menor que um, 

indica a disparidade favorecendo o gênero masculino e quando a diferença é maior que um, 

indica um favorecimento para o sexo feminino. O indicador que utilizamos para isso é a 

educação primária. Assim, o GPI indicará a taxa de matrícula na educação primária como sendo 

a razão do número total de meninas pelo número total de meninos em escolas públicas e 

privadas. Com essa variável, esperamos que aqueles países com o índice mais próximo ao 

número um, sejam mais propensos a ratificar o Protocolo de Maputo, que aqueles países que 

com maiores disparidades de gênero. 
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5.2 Métodos 

 

Sabendo quais variáveis iremos utilizar, passamos agora para os métodos que 

aplicaremos para analisar os dados que já coletamos. O nosso objetivo com as duas hipóteses, 

que serão analisadas daqui em diante, é de entender se uma série de variáveis influenciam a 

probabilidade de ratificação dos tratados de direitos humanos – Carta e Protocolo - a cada ano. 

Para isso, a ideia inicial seria de observar todos os 55 Estados Africanos durante 39 anos: desde 

1981, ano que a Carta Africana de Direitos Humanos foi aberta para assinaturas e ratificações, 

até 2019. 

No entanto, tivemos que excluir alguns países da análise. Como o nosso principal 

indicador de preferências culturais seria a religião, que foi dividida entre países muçulmanos e 

cristãos, aqueles que não são dominantemente de nenhuma dessas religiões, foram excluídos da 

análise para não comprometer a qualidade científica. Esse somente é o caso de Maurício, uma 

ilha africana que tem como religião dominante o hinduísmo, como pode ser observado na tabela 

5, no capítulo 3.  

Diante disso, a variável dependente é a probabilidade de ratificação dos tratados a cada 

ano. Para ela, as observações são anuais desde a data que o tratado estava aberto para assinatura, 

sempre que exista a disponibilidade de dados. Atribuímos o valor 0 para os anos em que nenhum 

dos tratados havia sido ratificado, valor 1 quando os países ratificaram a Carta Africana de 

Direitos Humanos e dos Povos e o Protocolo de Maputo. 

Essa e as demais variáveis já explicitadas foram organizadas em um banco de dados do 

tipo painel, em que podemos verificar as mudanças nas variáveis a cada ano que se passa. Já o 

modelo estatístico que optamos por utilizar na análise é o modelo de riscos proporcionais, que 

se concentra no período de tempo até que o evento de interesse ocorra, que no caso é o 

comprometimento com a Carta Africana e com o Protocolo de Maputo. Esse modelo, segundo 

Simmons, é apropriado porque captura o acúmulo de “riscos” ao longo do tempo que afetam a 

decisão de se comprometer (SIMMONS, 2009). 

Tal modelo é um tipo de modelo de história de eventos. Todos os modelos de história 

de eventos, também chamado de modelo de sobrevivência ou de riscos, possuem características 

comuns. A variável dependente mede a duração de tempo que uma unidade gasta em um estado 

antes de um determinado evento acontecer. Geralmente o pesquisado sabe quando as 

observações entram no processo e quanto este termina (com a ocorrência ou não de um evento). 

Os analistas frequentemente estão interessados nas relações entre a extensão do evento 

observado e as variáveis independentes (BOX-STEFFENSMEIER & JONES, 2004). 
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Um modelo estatístico pode ser construído, relacionando a variável dependente com as 

demais independentes. As inferências podem ser feitas de acordo com a influência das variáveis 

independentes na extensão da duração e na ocorrência (ou não ocorrência) de um evento. Os 

modelos de história de eventos são explicitamente modelos estatísticos comparativos. As 

inferências desses modelos são bastante precisas (BOX-STEFFENSMEIER & JONES, 2004). 

Nos modelos de história de eventos, no momento de início da análise, as unidades estão 

em algum estado e são observadas ao longo do tempo. Uma unidade, em qualquer ponto do 

processo, corre o “risco” de experimentar algum evento. Um evento representa uma mudança 

ou transição de um estado para outro. Após a experiência do evento, a unidade não é mais 

observada ou corre o risco de experimentar outro tipo de evento (ou retornar ao estado de 

ocupação anterior) (BOX-STEFFENSMEIER & JONES, 2004). Neste estudo, como veremos, 

o evento a ser analisado será a ratificação dos Estados à Carta Africana de Direitos Humanos e 

ao Protocolo de Maputo. 

Porém, existe uma série de diferentes modelos de história de eventos. Utilizaremos, 

então o modelo de risco de Cox, ou o modelo de riscos proporcionais. Isso porque estamos 

interessados na relação entre um efeito (variável dependente) e as covariáveis de interesse 

teórico. A vantagem desse modelo é que ele é análogo ao modelo de regressão múltipla, ou 

seja, nos permite inserir na análise covariáveis que podem influenciar no risco de um evento 

acontecer ou não. No entanto, o modelo de Cox permite testar a diferença entre tempos de 

sobrevivência de grupos específicos, fazendo possível a análise de outros fatores (BOX-

STEFFENSMEIER & JONES, 2004). 

Este é usado para examinar os efeitos tanto das condições constantes quanto das variadas 

na decisão de ratificar. Este modelo estima uma razão de riscos para um evento de 

comprometimento com um tratado (como a ratificação) em um ponto particular do tempo. Essa 

razão de risco é modelada como uma função da base de risco em um tempo t – que é 

simplesmente o risco para uma observação com todas as variáveis explicativas definidas como 

zero. A ideia é analisar os fatores que são esperados afetar a probabilidade sobre o tempo que 

um governo não comprometido vai decidir ratificar. A influência de cada fator é refletida na 

razão de risco: uma razão maior que 1 aumenta, e uma razão menor que 1 reduz a probabilidade 

de um comprometimento em um determinado ano para qual um comprometimento ainda não 

foi feito. Uma vez que o país ratifica, ele é retirado da análise (SIMMONS, 2009). 

Como estamos tratando de dois tratados de direitos humanos que são abertos para 

ratificação em dois períodos de tempo distintos, tivemos que separar os dados referentes a cada 

um desses tratados para que o modelo pudesse ser rodado de forma correta. Isso porque o 
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modelo de Cox está interessado na quantidade de tempo que leva até um evento ocorrer. Assim, 

separamos os documentos de modo que a Carta Africana fosse observada a partir de 1981 – 

tempo 0 de observação –, até 2019, que seria o tempo 38 de observação; e o Protocolo de 

Maputo, mais recente, é observado a partir de 2003 – tempo 0 de observação e ano de abertura 

do tratado para assinatura e ratificação dos Estados –, até o tempo 16, que seria 2019. Pensando 

que são dois períodos de tempo distintos, um com 38 observações e o outros com 16, faz sentido 

que essa separação aconteça.  

Além disso, a decisão de separar os dados de ratificação da Carta e do Protocolo é 

fundamental, já que esse modelo só suporta um evento acontecendo por vez, o que só nos 

permitiria analisar a ratificação dos Estados à Carta Africana ou ao Protocolo de Maputo. Dessa 

forma, rodaremos o modelo duas vezes: uma para entender o comportamento dos Estados em 

relação a Carta Africana, e outra para o Protocolo de Maputo. 

 

5.3 Estatísticas Descritivas 

 

Faremos a análise da estatística descritiva dos indicadores mobilizados pelo estudo de 

acordo com o tipo de variável. Para as variáveis categóricas, do tipo dummy, apresentaremos a 

frequência das observações encontradas para cada uma delas. Para as demais variáveis 

analisaremos os resultados da tabela de estatísticas descritivas abaixo. 

TABELA 7- Estatísticas Descritivas das Variáveis do estudo 

Variável Fonte Expectativa Observações Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

Ratificação ACHPR; União Africana  + 2067   0 1 

Democracia Bjornskov; Rode + 2016   0 1 

Religião World Factbook +/- 2055   0 1 

Tradição 
Jurídica 

World Bank Global 
Development Network 
Growth Database 

+/- 2019   0 1 

Sub-região 
UNICEF, WHO, World 
Bank 

+/- 2067 2,444122 1,315684 1 5 

PIB 
World Bank Gender 
Statistics 

+ 1904 1558,085 2426,239 102,598 22942,58 

Novos 
Regimes 

Major Episodes of 
Political Violence 

+ 1887   0 1 

Violência 
Civil 

Major Episodes of 
Political Violence 

- 1879   0 1 

Matrículas 
World Bank Gender 
Statistics 

+ 1594 84,46563 31,19891 9,62341 151,3142 
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 Quando tratamos da nossa variável dependente, ou seja, a ratificação dos documentos 

africanos de direitos humanos, temos a maior parte das observações (1211) para a Carta 

Africana. O Protocolo fica em segundo lugar, com 489 observações e aquelas dos países que 

não ratificaram nenhum dos documentos ou de antes de ratificarem é a menor entre as 

observações dessa variável, com um valor de 367. 

 

TABELA 8 - Frequência da Ratificação dos documentos de direitos humanos na África 

Ratificação  Frequência 

0 367 

1 1211 

2 489 

Total 2067 

 

Sabendo que os países democráticos estão mais propensos a ratificar tratados de direitos 

humanos, esperamos que os países mais democráticos se comprometam mais que os países 

autocráticos. No entanto, no continente africano, vemos, pela frequência da variável 0, que 

indica governos autocráticos, e da variável 1, de governos democráticos, que a quantidade de 

observações de autocracia é quase três vezes maior que a quantidade de observações de 

democracia, conforme gráfico abaixo. Isso indicaria que poucos países se comprometeriam com 

a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. 

GRÁFICO 1 - Histograma da Variável Democracia 

 

Conflito 
Uppsala Conflict Data 
Program 

- 2044   0 1 

GPI escola 
World Bank Gender 
Statistics 

+ 1594 0,865988 0,1519381 0,37956 1,37216 

População 
World Bank Gender 
Statistics 

+ 2059 15808755 23683494 64035 200963599 
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 Nos voltamos agora para a variável de religiões, onde as cristãs estão representadas por 

0 e as muçulmanas por 1. Pela frequência dessas variáveis podemos perceber que existem mais 

observações de países cristãos – 1170 observações – do que de muçulmanos – 885. Esse dado 

é importante para o nosso estudo, já que a religião está em duas das nossas hipóteses de 

pesquisa. 

TABELA 9 - Frequência da Variável Religiões 

Religião  Frequência 

0 1170 

1 885 

Total 2055 

 

Da mesma maneira, podemos analisar as sub-regiões africanas A sub-região que está 

representada com maior número de países é a África Oriental, região de número 2. Com grande 

número de países, temos também a região 1, África Ocidental. A sub-região com menor número 

de Estados é a de número 5, a África Austral, conforme podemos pelas frequências de cada 

uma das regiões.  

GRÁFICO 2 - Histograma da Variável Sub-regiões Africanas 

 

Esta é uma variável importante, visto que de acordo com a região em que estão, os 

Estados podem se sentir pressionados pelos vizinhos para ratificar ou não um instrumento 

internacional de direitos humanos. Assim, espera-se que aqueles países em uma mesma região 

se comprometam com os instrumentos de direitos humanos da África por questões 

reputacionais ou por pressão regional.  

O PIB per capita é uma variável que pode ser analisada mais profundamente devido a 

sua natureza quantitativa. Temos que o valor mínimo do PIB per capita foi de 102,59 dólares, 
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enquanto o valor máximo encontrado nas observações foi de 22942,58 dólares. Isso mostra que 

existe uma profunda desigualdade de renda entre os países africanos. A média encontrada foi 

de 1558,08 dólares, entretanto, por se tratar de uma variável com muitos valores discrepantes, 

esse não é o melhor método para identificar o valor central do PIB per capita. Por ser muito 

sensível a outliers, não utilizaremos a média como medida ideal, mas sim a mediana. Sendo 

assim, temos como mediana do PIB o valor de 702,61. Isso mostra que a renda per capita dos 

países africanos não é muito elevada, o que influenciaria negativamente – de acordo com as 

expectativas criadas – os Estados a ratificarem tanto a Carta quanto o Protocolo. 

A variável tradição jurídica representa civil law (0) ou common law (1). A maior 

frequência encontrada é igual a 0, o que representa que a maioria dos países africanos tem como 

tradição jurídica civil law, a tradição francesa. Isso pode ser notado no gráfico abaixo, em que 

vemos que há muito mais observações que representam civil law que observações representando 

common law.  

GRÁFICO 3 - Histograma da Variável Tradição Jurídica 

 

Quando nos voltamos para os novos regimes, temos a partir das frequências obtidas que 

há um grande equilíbrio entre as observações dos regimes com mais de 10 anos no poder (0) e 

dos novos regimes. Temos uma frequência de 917 observações para os regimes mais antigos e 

já consolidados e de 970 para os novos regimes, o que deixa claro que no continente africano 

temos uma grande quantidade de novos regimes. Essa é uma constatação que faz sentido, já que 

a independência desses países com a Europa é bastante recente. 

TABELA 10 - Frequência da Variável Novos Regimes 

Novos Regimes Frequência 

0 917 

1 970 

Total 1887 
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Em relação a violência civil, a expectativa era de que os países que registrassem casos 

de violência civil (1) ratificassem mais lentamente os tratados de direitos humanos do que 

aqueles sem casos registrados (0). O que podemos perceber pelas frequências das observações, 

entretanto, é um número muito pequeno de casos de violência civil na África: 71 em um 

universo de 1879. Dessa forma, acreditamos que essa variável tenha pouca influência na decisão 

de um Estado de se comprometer ou não com um tratado de direitos humanos. 

TABELA 11 - Frequência da Variável Violência Civil 

0 1808 

1 71 

Total 1879 

 

Em relação ao indicador conflitos o que se esperava era que enquanto não houvesse a 

presença de conflitos (0), a ratificação fosse mais rápida do que na presença dele (1). O que 

podemos perceber pela frequência dessa variável, é que existe um universo de observações 

muito maior de ausência de conflito – 1411 observações –, do que na presença dele – 633 

observações, conforme tabela abaixo. Sendo assim, o que podemos inferir é que, apesar do 

continente africano ser conhecido pelos graves conflitos em seu território, a presença de conflito 

nos 39 anos analisados foi muito menor que a metade das observações. Portanto, este não seria 

um fator refrator da ratificação dos documentos de direitos humanos estudados, mas na 

ocorrência de conflitos os países, de fato, teriam outras prioridades que a ratificação desses 

instrumentos, o que faria com que aqueles países sem conflitos se comprometessem com os 

documentos mais rapidamente. 

TABELA 12 - Frequência da variável conflito 

Conflito Frequência 

0 1411 

1 633 

Total 2044 

 

O valor mínimo e máximo da variável GPI, nos mostra o quão desigual é a educação 

primária entre meninos e meninas na África. O valor mínimo dessa variável é de 0,379, 

mostrando que há um grande favorecimento dos meninos na educação primária. Apesar disso, 

o valor máximo da variável foi de 1,372, mostrando que ao menos em algum país da África 

existe um desequilíbrio que favorece as meninas na educação básica. A média dessa variável, 



92 
 

de 0,86, nos mostra que a situação real da África, no que tange a igualdade entre os sexos na 

educação primária, ainda favorece o sexo masculino e que existe uma desigualdade no acesso 

das meninas à educação, que ainda deve ser combatido. 

Confirmando esse fato, temos a taxa de matrículas femininas na educação primária. Para 

esse indicador, há uma grande variação entre o valor mínimo e o valor máximo. Podemos ver 

a desigualdade no acesso masculino e feminino à educação na África. O valor mínimo 

encontrado entre as 1594 observações foi de 9,62%, o que representa um valor muito baixo. O 

valor máximo, contudo, foi de 151,32%, o que significa que em algum país, o acesso das 

meninas à educação aumentou de forma considerável. A média dessa variável, que é de 84,46% 

indica que uma grande parte das meninas já possuem acesso e se matricularam nas escolas no 

nível básico. No entanto, o que esperamos para o futuro é que essa taxa cresça e que o acesso 

das meninas, não só a educação básica, mas a todos os níveis, chegue o mais próximo possível 

de 100%. 
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6 ANÁLISE EMPÍRICA: OS RESULTADOS 

 

Conforme vimos os indicadores, métodos e estatística descritiva das variáveis 

mobilizadas para o estudo, seguiremos neste capítulo com a análise empírica e os resultados 

encontrados uma vez que rodamos o modelo. Dessa forma, testaremos as nossas hipóteses de 

pesquisa por meio do modelo estatístico e faremos as análises de acordo com os resultados que 

obtivermos, já apontando para as conclusões dessa dissertação. 

Para isso, é importante saber que utilizaremos o modelo de Cox, cuja equação mede a 

razão de riscos para o evento i, que em nosso estudo significa a probabilidade de ratificação da 

Carta ou do Protocolo de Maputo. O que chamamos de razão de risco seria o coeficiente 

encontrado ao aplicar a base de dados nessa equação e seria o risco, ou seja, a probabilidade de 

os eventos estudados acontecer em um tempo t, conforme a seguinte equação: 

ℎ𝑖(𝑡) = ℎ0(𝑡)exp(𝛽
′𝑥) 

Nela, temos ℎ0(𝑡) como a função de risco de base, que não é especificada em nenhum 

momento. Dessa forma, o modelo de Cox não possui um termo de intercepto. Já  𝛽′𝑥 representa 

as covariáveis e os parâmetros da regressão. A razão de riscos para o modelo de Cox é sempre 

proporcional, o que justifica seu próprio nome: riscos proporcionais (BOX-STEFFENSMEIER 

& JONES, 2004). 

Foi necessário fazer dois modelos diferentes: um para a Carta Africana e outro para o 

Protocolo de Maputo. Isso porque como possuem um período de tempo de observação diferente, 

sendo o da Carta entre 1981 e 2019 e o Protocolo entre 2003 e 2019, não seria possível inferir 

a probabilidade do evento da ratificação de cada um dos documentos acontecer, já que só é 

possível analisar um evento por vez. Além disso, o modelo de sobrevivência, como já vimos 

anteriormente, se dispõe a analisar a quantidade de tempo até que um evento aconteça. Seria 

impossível verificar isso quando dispomos de dois documentos com datas e períodos de tempo 

diferentes. Portanto, foi essencial que separássemos os dados da Carta e do Protocolo. 

 Diante disso, iniciamos nossa análise com a regressão feita com os dados da Carta 

Africana, a partir do ano de início de observação 1981. Esse ano foi codificado como o tempo 

0, com os anos subsequentes sendo numerados de forma crescente até 2019, último ano de 

observação, como o tempo 38.  Nesse meio tempo, dos 55 países africanos, 54 ratificaram a 

Carta Africana. Isso faz com que a taxa de risco, ou seja, a probabilidade de ratificação deste 

documento entre os países africanos seja de 98%. Do mesmo modo, a taxa de sobrevivência, 

ou seja, a probabilidade de os Estados não ratificarem a Carta Africana é muito pequena de 

1,8%. 
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Já quando falamos do Protocolo de Maputo, temos os mesmos 55 países listados, a partir 

do início da observação, o tempo codificado como 0, em 2003. Dos 54 países membros da Carta 

Africana de Direitos Humanos e dos Povos que se qualificam para ratificar o Protocolo de 

Maputo, temos 42 ratificações até outubro de 2019. Isso nos deixa com uma taxa de risco de 

77%, menor que a da Carta Africana. Enquanto isso, a probabilidade dos Estados não se 

comprometer com o Protocolo no período de estudo (2003-2019), ou seja, de sobreviverem ao 

evento ratificação é de 22%, número consideravelmente maior do que a da Carta Africana.  

 Quando tratamos dos dados em si, temos que verificar as razões de risco para entender 

a influência das variáveis independentes sobre a ratificação ou não dos documentos propostos. 

Essa razão de risco demonstra a probabilidade dos Estados se comprometerem com um dos 

documentos em um determinado tempo. Uma razão maior que um, aumenta a probabilidade de 

um comprometimento em um determinado ano, e uma razão menor que um, a reduz. Podemos 

ver essa razão de riscos para o Protocolo de Maputo e para a Carta Africana na tabela 13, abaixo. 

 

TABELA 13– Razão de risco para cada uma das variáveis do Protocolo de Maputo e da 

Carta Africana 

   

Variáveis Protocolo de 

Maputo 

Carta Africana 

   

Democracia .7685* .7245*** 

 (0.063) (0.000) 

Religião .7337** .8102*** 

 (0.035) (0.005) 

Tradição Jurídica 1.092* 1.589*** 

 (0.592) (0.000) 

Sub-região .8451*** 1.002 

 (0.008) (0.932) 

Presidencialismo 1.286 1.823*** 

 (0.207) (0.000) 

PIB .9999 .9999 

 (0.928) (0.000) 

GPI Escola .7836 .0196*** 

 (0.818) (0.000) 

Matrículas .9891*** .9916*** 

 (0.004) (0.000) 

População 1 1*** 

 (0.420) (0.000) 

Novos Regimes .8451 1.152** 

 (0.214) (0.032) 

Violência Civil .4761* 1.047 

 (0.084) (0.784) 
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Conflito .367*** .5248*** 

 (0.000) (0.000) 

   

   

   

   

   

Observações 552 1,406 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 Temos a democracia, a tradição jurídica, as sub-regiões, o presidencialismo, o PIB per 

capita, a população, os novos regimes, a violência civil, o conflito, as matrículas femininas e o 

GPI do ensino primário como variáveis de controle. A partir do que verificamos pela tabela 

acima, é possível confirmar que a maioria das variáveis de controle se comportam conforme as 

expectativas já explicitadas no capítulo anterior. Isso confirma a adequação do nosso modelo à 

pergunta de pesquisa.29 

Quando nos voltamos para a religião, elemento chave para este estudo, temos a religião 

muçulmana como base, tendo sido codificada como 1, enquanto as cristãs foram codificadas 

como 0. O que se esperava dessa variável era que os países cristãos ratificassem ambos os 

tratados mais rapidamente que os países dominantemente muçulmanos. Além disso, esperava-

se que os países muçulmanos se comprometessem mais lentamente o documento que trata sobre 

o direito das mulheres – Protocolo de Maputo. 

Os resultados que obtivemos dessa variável vão na mesma direção do que se era 

esperado. Os países de religião dominantemente muçulmana têm menos chances de se 

comprometer com a Carta Africana do que aqueles que são dominantemente cristãos. Isso 

porque a razão de riscos é inferior a 1. Dessa maneira, os Estados muçulmanos tem uma 

probabilidade 81% menor de ratificar este documento do que os países cristãos. No gráfico 

abaixo, temos uma representação visual que pode auxiliar a verificar esse resultado. 

 

GRÁFICO 4– Estimativa de Falha (ratificação da Carta) da Religião 

 
29 É possível encontrar as análises dos resultados de cada uma das variáveis de controle no Apêndice A. Não 

exploramos essas variáveis nesse capítulo uma vez que não sobraria espaço suficiente para trabalhar com a variável 

de nossa pergunta de pesquisa, nem caberia responder questões sobre elas. Há então, espaço e possibilidade de 

trabalhar com essas variáveis específicas em uma pesquisa futura. 
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O gráfico 4 nos mostra a estimativa de falha da variável de acordo com a religião. A 

estimativa de falha para este estudo é probabilidade de ratificação da Carta Africana ao longo 

do tempo. Vemos que, inicialmente, até meados da terceira década que o tratado esteve aberto 

para ratificação, os países muçulmanos (codificados como 1), ratificam a Carta Africana mais 

rapidamente que os países cristãos (0), o que é um dado surpreendente, já que, conforme vimos 

anteriormente, os direitos humanos estão mais diretamente relacionados às religiões cristãs. No 

entanto, percebemos que ao longo do tempo, essa diferença diminui consideravelmente até que 

ocorra uma inversão, já que o único Estado a “sobreviver”, ou seja, não ratificar a Carta 

Africana, o Marrocos, é dominantemente muçulmano.  

Acreditamos que essa diferença da probabilidade de ratificação e da representação 

gráfica acima, tem a ver com a velocidade de ratificação. Apesar dos países dominantemente 

cristãos serem 4 vezes mais propensos a ratificar a Carta Africana que os muçulmanos, o 

comprometimento dos últimos é feito mais rapidamente, conforme podemos identificar nas 

figuras 2 e 3, abaixo. Em primeiro lugar, temos um número maior de países cristãos (31) do que 

de muçulmanos (23).  

 

FIGURA 2- Tempo de Ratificação da Carta Africana para países Cristãos 
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Além disso, temos que considerar que os Estados que se tornam independentes após o 

período de abertura da Carta Africana, acabam sendo outliers, isto é, valores que destoam muito 

dos demais, como é o caso do Sudão do Sul, por exemplo, como podemos perceber na figura 2. 

Este país somente “nasceu” em 2011, então há uma defasagem de 30 anos da abertura do 

documento para ratificações e o surgimento deste Estado. 

 

FIGURA 3- Tempo de Ratificação da Carta Africana para países Muçulmanos 

 

Para driblar esses valores que divergem muito dos demais, utilizamos a mediana como 

instrumento de medida, já que ela não é tão sensível aos outliers como a média por exemplo. 
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Diante disso, temos como mediana dos países cristãos 8 anos até a ratificação da Carta Africana 

que podemos contrastar com a mesma medida para os países muçulmanos, que é de 5 anos. 

Sendo assim, fica claro que entre os países que se comprometem com esse documento, os 

muçulmanos possuem uma média menor, o ratificam mais rapidamente quando tratamos de 

tempo em anos. No entanto, são os países cristãos que possuem maiores chances de se 

comprometer com a Carta, como podemos ver na figura 4, abaixo. 

 

FIGURA 4 – Probabilidade de Ratificação da Carta Africana em diferentes períodos de 

tempo 

 

A figura acima mostra uma tabela de probabilidade condicional do comprometimento 

com a Carta Africana pelos países cristãos, em vermelho, e pelos muçulmanos, em azul. Temos 

a probabilidade de ratificação no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal, cujos anos foram 

divididos em seis categorias: (1) 0-6; (2) 7-13; (3) 14-20; (4) 21-27; (5) 28-35; (6) 36-38. 

Podemos perceber que no primeiro e segundo momentos, isto é, até o décimo terceiro ano 

(1994) a probabilidade de ratificação era maior nos países muçulmanos, o que confirma a ideia 

que defendemos até agora.  

Enquanto no primeiro momento os países cristãos têm uma probabilidade próxima a 0 

de ratificar a Carta Africana, para os países muçulmanos essas chances são de cerca de 35%. 

Entre o primeiro e o segundo períodos, temos um crescimento significativo na probabilidade de 

ratificação que passa a ser para os cristãos de aproximadamente 70% e para os muçulmanos 
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mais que 80%. Portanto, a diferença entre as chances de comprometimento para países de ambas 

as religiões não representa um valor tão diferente como no primeiro tempo categorizado. 

Todavia, no final do segundo período de tempo, há uma mudança nesse comportamento 

em que os países cristãos acabam passando os muçulmanos em termos de probabilidade de 

ratificação e este comportamento se mantém até o período final. Temos para ambas as religiões 

uma estabilidade a partir do quarto momento que é mantida até o último ano de observação. 

Percebemos com clareza que os países cristãos possuem uma probabilidade maior de ratificação 

da Carta, mas para as duas crenças religiosas essa probabilidade chega muito próxima a 100%. 

Dessa forma, verificamos que durante a maior parte dos anos observados – pelo menos do ano 

14 ao 38, que corresponde a cerca de 64% do tempo total –, temos a probabilidade de ratificação 

maior para os países cristãos, confirmando aquilo que já havíamos previsto. 

Quando tratamos sobre o Protocolo, os dados estão em maior consonância com o que 

esperávamos. As chances de ratificação do Protocolo por países muçulmanos, assim como 

encontramos no resultado da Carta Africana, continuam reduzidas quando comparadas aos 

países dominantemente cristãos. No entanto, essa probabilidade de comprometimento é ainda 

menor, uma vez que a razão de riscos encontrada na regressão também é menor: 73%. Dessa 

forma, os Estados africanos dominantemente muçulmanos estão 0,73 menos propensos a 

ratificar o Protocolo de Maputo que os cristãos. É importante ressaltar que esses valores são 

estatisticamente relevantes, uma vez que o p-valor é de 0,035.30 

GRÁFICO 5 – Estimativa de Falha da Religião 

 

   

 
30 São consideradas variáveis estatisticamente relevantes para análise aquelas cujo p-valor é menor que 0,05. 
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Ao contrário do que encontramos no gráfico 4 sobre a Carta Africana, no gráfico acima, 

que trata sobre o Protocolo de Maputo, é possível perceber que os países cristãos, 

principalmente a partir do quinto ano de observação (2009), ratificam o Protocolo de Maputo, 

mais rápido do que os países dominantemente muçulmanos, com a diferença aumentando ao 

longo do tempo. Isso difere bastante do comportamento da Carta Africana – que possui já no 

início das observações uma vantagem para os países islâmicos –, visto que até o quinto ano 

observado temos um equilíbrio grande entre a ratificação por países de ambas as religiões. Logo 

após este período, nota-se um crescimento grande e contínuo na ratificação dos países cristãos 

que ocorre até o final da análise em 2019 (tempo 16). 

GRÁFICO 6 – Sobrevivência dos países em relação a Religião no Protocolo de Maputo 

 

Assim como podemos ver no gráfico 6, temos uma quantidade maior de países 

sobreviventes no Protocolo – 13 no total – que na Carta, onde há apenas um país sobrevivente. 

Quando dizemos que um país sobreviveu, queremos dizer que este não foi atingido pelo evento, 

que chamamos de risco, ou seja, são aqueles países que não ratificaram os documentos 

estudados. Além disso, fica claro pelo gráfico acima que a quantidade de países sobreviventes, 

ou seja, aqueles que não ratificaram o Protocolo, é maior entre os dominantemente muçulmanos 

do que entre os cristãos.  

Isso pode também ser confirmado nas tabelas 14 e 15, em que temos 5 países cristãos 

sobreviventes – o que representa cerca de 16% do total dos Estados dessa religião – e 8 

muçulmanos – quase 35% do total dos países muçulmanos. Isso mostra que considerando as 

devidas proporções, há mais que o dobro de Estados muçulmanos que não se comprometem 

com o Protocolo do que Estados cristãos. Diretamente relacionado a isso, está a velocidade de 
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ratificação dos documentos. Quando tratamos da velocidade de ratificação de ambos os 

documentos pelos países muçulmanos – nossa terceira hipótese de pesquisa, temos a tabela 14 

abaixo.  

TABELA 14 – Tempo de ratificação da Carta Africana e do Protocolo de Maputo pelos 

países dominantemente muçulmanos 

País 

Tempo 

Carta Tempo Protocolo 

Argélia 6 13 

Burkina-Faso 3 3 

Chade 5 não ratificou 

Costa do Marfim 1 8 

Comoros 5 1 

Djibuti 10 2 

Egito 3 não ratificou 

Eritreia 18 não ratificou 

Gâmbia 2 2 

Guiné-Bissau 5 5 

Guiné 2 9 

Líbia 5 1 

Mali 0 2 

Marrocos não ratificou não ratificou 

Mauritânia 5 2 

Nigéria 2 1 

Níger 5 não ratificou 

Sahrawi 5 não ratificou 

Senegal 1 1 

Serra Leoa 2 12 

Somália 10 não ratificou 

Sudão 5 não ratificou 

Tunísia 2 15 

  

Os 23 países presentes na tabela acima são dominantemente muçulmanos. Analisando 

os dados apresentados, temos o tempo em anos que cada um desses países levou para ratificar 

cada um dos documentos, sendo a observação inicial (0) para a Carta Africana em 1981 e para 

o Protocolo em 2003. Seis dos países muçulmanos ratificaram a Carta mais rapidamente do que 

o Protocolo de Maputo. Temos apenas quatro entre os 23 Estados, que se comprometem 

primeiro com o Protocolo: Comoros, Djibuti, Líbia e Mauritânia. Sabemos que oito países ainda 

não fizeram seus compromissos com este documento e os cinco restantes levaram a mesma 

quantidade de tempo em anos para ratificar os dois documentos estudados. Dessa forma, temos 

26% dos países muçulmanos ratificando a Carta antes do Protocolo e 17% deles se 
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comprometendo mais rapidamente com o Protocolo. Quase 35% dos países islâmicos não 

ratificou o Protocolo e 22% levaram um tempo semelhante para se comprometer.  

Vemos pela tabela que existem dados que destoam muito dos demais – maiores que 10 

anos –, impossibilitando aqui o uso da média para identificar um tempo médio de ratificação de 

ambos os documentos. Sendo assim, optamos pelo uso da mediana, que é um instrumento 

menos sensível a dados fora dos padrões. Dessa forma, temos que o tempo médio dos países 

islâmicos para se comprometer com a Carta Africana é de 5 anos, enquanto com o Protocolo 

esse tempo é de 2 anos. Esse é um dado contra intuitivo e que vai direção contrária ao que 

esperávamos quando pensamos em velocidade de ratificação para os países muçulmanos, já que 

a ideia era de que os países muçulmanos ratificariam o Protocolo mais lentamente que a Carta. 

 

TABELA 15 - Tempo de ratificação da Carta Africana e do Protocolo de Maputo pelos 

países dominantemente cristãos 

País Tempo Carta  

Tempo 

Protocolo 

Angola 9 4 

Benim 5 2 

Botsuana 5 não ratificou 

Burundi 8 não ratificou 

Camarões 8 9 

República Centro Africana 5 não ratificou 

Cabo Verde 6 2 

Congo 1 8 

República Democrática do 

Congo 6 5 

Guiné Equatorial 5 6 

Etiópia 17 15 

Gabão 5 8 

Gana 8 4 

Quênia 11 7 

Lesoto 11 1 

Libéria 11 4 

Madagascar 11 não ratificou 

Malawi 8 2 

Moçambique 8 2 

Namíbia 11 1 

Ruanda 2 1 

África do Sul 15 1 

Seychelles 11 3 
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Sudão do Sul 32 não ratificou 

São Tomé e Príncipe 5 16 

Eswatini 14 9 

Tanzânia 3 4 

Togo 1 2 

Uganda 5 7 

Zâmbia 3 3 

Zimbabwe 5 5 

 

Quando observamos a mesma tabela com os dados dos Estados cristãos, vemos 

primeiramente que temos uma quantidade maior de países sendo 31 no total dominantemente 

cristãos. A tabela nos mostra o tempo em anos que que cada um desses países levou para se 

comprometer com cada um dos documentos estudados e temos resultados diferentes daquilo 

que esperávamos. A maior parte dos países (16 ou 51,6%) leva mais tempo para ratificar a Carta 

Africana do que o Protocolo de Maputo. A quantidade de Estados que se comprometem 

primeiro – em termos de tempo em anos – com a Carta Africana é de 8, ou seja, a metade 

daqueles que se comprometem primeiro com o Protocolo, ou 25,8% do total dos países cristãos. 

Os países que levam a mesma quantidade de tempo para se comprometerem com ambos os 

documentos são 2 e 5 ainda não ratificaram o Protocolo de Maputo.  

Vemos então que a velocidade de ratificação, diferentemente daquilo que pensamos 

inicialmente, é maior para o Protocolo no caso dos países dominantemente cristãos. Quando 

verificamos a mediana do tempo de comprometimento desses países para cada um dos 

documentos, confirmamos essa ideia. Temos uma mediana de 8 anos para a ratificação da Carta 

Africana, contrastando com 4 anos do Protocolo de Maputo, o que significa que os países 

cristãos ratificam, em média, esse documento duas vezes mais rápido que a Carta Africana. 

Podemos ver e comprovar isso pelas figuras 5 e 6, adiante. 

 

FIGURA 5 – Tempo de Ratificação do Protocolo por países Muçulmanos 
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Podemos verificar e comparar também o tempo de ratificação do Protocolo de Maputo 

entre os países cristãos e muçulmanos. A partir da figura acima, vemos que poucos países 

cristãos não ratificaram esse documento, quando comparado com a figura 6, que mostra o tempo 

de ratificação dos países muçulmanos. Vemos que entre os países cristãos que se 

comprometeram com o Protocolo, a maior parte deles o fez antes dos 8 anos de observação, ou 

seja, antes de 2011. Comparativamente com o que vimos da Carta, esse tempo de 

comprometimento é menor para o Protocolo. Em relação aos Estados muçulmanos temos uma 

ratificação bastante rápida por parte de alguns países – até 3 anos depois da abertura, em 2006 

–, ao mesmo tempo que temos países que se comprometem muito depois, como é o caso da 

Tunísia e da Argélia. Essa variação grande no tempo de comprometimento faz com que os 

valores destoem bastante, como podemos perceber pela representação visual abaixo. Quando 

comparamos com os valores que encontramos para a Carta Africana, vemos que também no 

caso dos países muçulmanos o comprometimento com o Protocolo foi mais rápido. 

 

FIGURA 6 – Tempo de Ratificação do Protocolo por países Muçulmanos 
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Isso pode ser comprovado pela figura 7, uma tabela de probabilidade condicional. Nessa 

tabela, temos o tempo categorizado de 3 em 3 anos, conforme a seguinte divisão: (1) 0-3; (2) 

4-6; (3) 7-9; (4) 10-12; (5) 13-15; (6) 16. Tendo as informações dessa figura como base, 

percebemos que o único momento em que os países muçulmanos tinham maior probabilidade 

de ratificar o Protocolo de Maputo foi no primeiro período de tempo. Essa informação bate com 

aquilo que vimos anteriormente nas tabelas que mostram o tempo de comprometimento dos 

países com o Protocolo. Assim, temos no primeiro momento uma probabilidade pouco maior 

que 20% de ratificação desse documento por países muçulmanos vis-à-vis uma probabilidade 

de exatamente 20% de ratificação por Estados dominantemente cristãos. Portanto, mesmo no 

primeiro momento que a probabilidade de ratificação é maior pelos muçulmanos, vemos que a 

diferença na probabilidade de se comprometer com o Protocolo não é muito significativa. 

 

FIGURA 7 - Probabilidade de Ratificação do Protocolo de Maputo em diferentes 

períodos de tempo 
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No entanto, isso muda a partir do segundo momento, ou seja, a partir do quarto ano de 

observação (2007). Já nesse segundo período de tempo, há uma aceleração dos países cristãos 

na ratificação do Protocolo, chegando a uma probabilidade maior que 50% de 

comprometimento enquanto nos países muçulmanos essa probabilidade é pouco menor que 

40%. Assim, mesmo na segunda categoria de tempo percebemos uma inversão do que ocorreu 

no primeiro momento e que perdura ao longo dos anos.  

No terceiro período temos uma probabilidade de ratificação para os países cristãos de 

70% contra aproximadamente 45% dos países muçulmanos, o que mostra que os países cristãos, 

nesse momento possui quase que o dobro de chances de se comprometerem com o Protocolo. 

A partir do quarto momento a diferença diminui, mas ainda é considerável. Ao final da 

observação – os 16 anos de análise, temos que a probabilidade de ratificação da Carta é maior 

para os Estados cristãos – com uma chance de ratificação de pouco mais de 80% – que para os 

muçulmanos, cuja chance de comprometimento beira os 65%, comprovando que os cristãos se 

comprometem com o Protocolo mais rapidamente que os muçulmanos. 

Na literatura argumenta-se que os direitos humanos podem ir contra os valores do islã e 

os países e indivíduos, quando se encontram no dilema de decidir entre um ou outro, optam 

inevitavelmente pela lei divina. Isso porque o islã, como vimos anteriormente, é uma religião 

que governa praticamente todos os aspectos da vida dos seus seguidores (ISMAIL, 2017). 

Todavia, o que vemos na prática é que os muçulmanos não se opõem aos princípios dos 

direitos humanos enunciados nos instrumentos internacionais dos direitos humanos, mas 

discordam da interpretação do Direito Internacional dos Direitos Humanos, já que acreditam 

que os valores islâmicos não foram considerados. Dessa forma, muitos Estados ratificaram e 
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assinaram vários tratados de direitos humanos pois em princípio, eles acreditam nesses direitos, 

mas fazem amplas reservas que indicam as visões contrárias em relação ao escopo, 

interpretação e aplicação desses direitos dentro dos valores muçulmanos (ISMAIL, 2017). 

Principalmente nos tratados sobre a mulher, os Estados fazem reservas sobre algumas 

questões que são incompatíveis com a Sharia, a lei islâmica. Outros, fazem reservas por causa 

de certas cláusulas sobre igualdade, já que esse conceito foi construído sem levar em 

consideração o que se propõe pelo islã, uma ideia relacionada ao equilíbrio e responsabilidade 

no casamento de homem e mulher (ISMAIL, 2017). 

Sabendo disso, pensamos que olhar também para as reservas e declarações poderia 

ajudar a entender um pouco esse comportamento diferente do que se esperava. Essa ideia veio 

com grandes dificuldades, já que há uma grande dificuldade de se encontrar os documentos que 

tratam sobre as reservas e declarações, que estão desatualizados e não permitem que saibamos 

exatamente quais foram as reservas feitas. No entanto, os dados que encontramos vão na direção 

oposta ao que temos na literatura. 

Para a Carta Africana, apenas três, dos 54 países que se comprometeram fizeram 

reservas ou declarações. Esses são: Egito, África do Sul e Zâmbia. É importante lembrar que 

entre esses países apenas o Egito é islâmico e os outros dois são países cristãos. Para o 

Protocolo, as reservas31 foram feitas por seis países: Camarões, Quênia, Maurício, Namíbia, 

África do Sul e Uganda. Curiosamente, entre esses seis Estados, cinco são cristãos e Maurício 

tem como religião dominante o hinduísmo e, por esse motivo, não foi incluído em nossa base 

de dados.  

Dessa forma, percebemos que os países muçulmanos na África não costumam fazer 

reservas, nem mesmo para o Protocolo de Maputo, o que se revela uma surpresa já que a 

desigualdade mais forte na lei islâmica é o tratamento das mulheres, que são consideradas 

responsabilidade dos homens (ARZT, 1990). Apesar de não fazerem reservas, atribuímos a essa 

razão a sobrevivência maior de países muçulmanos que de cristãos, consideradas as proporções, 

que não se comprometem com o Protocolo, instrumento de direito das mulheres na África. 

Comparativamente, os países cristãos levam em média 4 anos para ratificar o Protocolo 

de Maputo, enquanto os países muçulmanos levam 2 anos. Isso constitui uma surpresa no 

comportamento dos Estados em relação a este tratado internacional. O tempo médio de 

comprometimento com a Carta Africana para os países cristãos é de 8 anos e para os países 

islâmicos esse tempo médio é de 5 anos, trazendo resultados inesperados novamente. Porém, 

 
31 Esses dados sobre reservas foram atualizados pela última vez em 29 de janeiro de 2018. Assim, é possível que 

mais países tenham feito reservas ao ratificar o Protocolo. 
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quando nos voltamos para a análise das tabelas de probabilidade condicional de ratificação, 

vemos que, na verdade, a probabilidade de ratificação dos Estados varia de acordo com o tempo 

e que temos um padrão encontrado na análise de ambos os países. 

A ideia é de que nos primeiros períodos de tempo, os países muçulmanos ratifiquem 

mais rapidamente ambos os documentos. Em um segundo momento e à longo prazo, os países 

cristãos ultrapassam os países islâmicos e passam a ter uma probabilidade maior de ratificação 

e disparam na frente quando tratamos da velocidade de comprometimento com os tratados – e 

isto corresponderia a maior parte do tempo analisado. A probabilidade de um país cristão 

ratificar ambos dos documentos é maior que a de um país muçulmano. Entretanto, 

diferentemente daquilo que esperávamos a velocidade de ratificação não é sempre maior para 

os países cristãos. Tanto na Carta quanto no Protocolo, vemos que nos primeiros períodos de 

tempo – para a Carta nos 15 primeiros anos de observação e para o Protocolo nos 4 primeiros 

anos – temos os países muçulmanos, de maneiras completamente distintas, como mais 

prováveis de ratificar os documentos. Após esse primeiro período, temos uma probabilidade 

maior de ratificação pelos países cristãos, assim como uma velocidade de ratificação também 

maior. 

É importante ressaltar que para a Carta, apenas um Estados não se comprometeu com 

este documento, sendo este muçulmano e para o Protocolo, temos 5 países cristãos e 8 

muçulmanos que ainda não ratificaram. Isso faz com que proporcionalmente a quantidade de 

países muçulmanos que não se comprometem com o Protocolo ser bastante maior que cristãos. 

Com isso, temos uma maior sobrevivência dos países muçulmanos e, portanto, menor 

velocidade de ratificação do que os países cristãos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação teve como objetivo descobrir se a cultura tem um papel relevante 

no comprometimento dos Estados africanos com a Carta Africana de Direitos Humanos e com 

o Protocolo de Maputo. Para isso, seguimos a seguinte problemática de trabalho: em que medida 

a cultura influencia o comprometimento dos Estados Africanos em relação à Carta Africana de 

Direitos Humanos e dos Povos e ao Protocolo de Maputo? O que se pretendia com esse trabalho 

era compreender a diferença do comportamento dos países em relação aos dois tratados 

internacionais citados, tendo a cultura como elemento norteador deste estudo comparativo. 

A partir dessa pergunta de partida, orientamos nossa análise por três hipóteses, sendo a 

primeira de que a tradição cultural dos países estaria mais alinhada à Carta Africana, o que faria 

com que os Estados aderissem a este instrumento mais rapidamente do que ao Protocolo de 

Maputo. A segunda e terceira hipóteses de pesquisa foram focadas para um elemento específico 

da cultura, que é a religião. Apesar deste ser um elemento que, para muitos, pode ser 

considerado menor na cultura, vimos ao longo desse estudo o quão essencial é a religião para a 

cultura africana, reconhecendo a importância de um para o outro.  

Dessa maneira, temos como segunda hipótese de pesquisa que os países 

dominantemente cristãos tendem a ratificar ambos os tratados de direitos humanos mais 

rapidamente que os demais. E finalmente, a última hipótese é a de que os países muçulmanos 

tendem a ser mais lentos ratificando o tratado sobre o direito das mulheres (Protocolo de 

Maputo) do que o tratado sobre os direitos humanos em geral (Carta Africana). 

Para isso, o trabalho foi dividido em cinco capítulos mais a introdução e as 

considerações finais. No primeiro capítulo, apresentamos ambos os documentos estudados, o 

contexto em que eles foram fundados, suas particularidades e inspirações. Ademais disso, 

trazemos uma análise fundamental para a nossa pesquisa que é o entendimento da natureza 

jurídica tanto da Carta Africana quanto do Protocolo de Maputo. Veremos se esses constituem 

documentos de soft law - em que as cláusulas impostas não são juridicamente obrigatórias - ou 

de hard law – em que se as obrigações são legalmente vinculantes.  

Já no segundo capítulo, fazemos uma discussão sobre a cultura. Assim, discutimos o 

conceito de cultura de uma maneira geral, o que seria uma cultura tipicamente africana, 

mobilizando análises históricas e trabalhos de autores africanos. O que se quer nesse capítulo 

não é julgar a África como um continente com uma cultura única, até porque este é composto 

por 55 Estados bastante diversos entre si em vários aspectos, mas o que queremos entender são 

os aspectos em que a cultura desses países convergem, ou seja, pontos de semelhança entre elas. 
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Para isso, analisamos a religião como um elemento fundamental para a cultura africana, 

verificando também quais são as mais frequentes nos países africanos. 

No terceiro capítulo, trazemos um debate mais teórico para o estudo. Assim, 

apresentamos a teoria do comprometimento principalmente por Beth Simmons e Oona 

Hathaway. Aqui, temos como objetivo compreender as razões pelas quais os Estados decidem 

se comprometer voluntariamente com tratados de direitos humanos e quais os fatores podem 

influenciar nessa decisão. Vemos que as preferências estatais são um fator muito importante 

nessa decisão, o que motiva o nosso estudo. Seguindo essa lógica, em um segundo momento 

do capítulo fazemos uma análise de conteúdo da Carta Africana de Direitos Humanos e dos 

Povos e do Protocolo de Maputo para entender a questão das preferências estatais e da cultura 

nesses documentos. 

Sendo assim, aqui já começamos a tirar as nossas conclusões do estudo. Vimos que a 

Carta Africana é um documento que traz uma série de elementos culturais em todas as suas 

partes: do preâmbulo, até as cláusulas operativas, aos deveres dos indivíduos e dos Povos. Ela 

tem inclusive um artigo que classifica como dever dos povos zelar e preservar os valores 

culturais africanos, já que se entende que o colonialismo e todas as formas de dominação que 

foram utilizadas no passado contra a África, só podem ser combatidas pela preservação da 

cultura, valores e tradições tipicamente africanas. Ainda nesse sentido, utilizam dos direitos 

humanos como um conceito diferente daquele tipicamente ocidental, fazendo com que este 

fosse também uma expressão das tradições históricas e dos valores da civilização africana. 

Vemos, no entanto, que o Protocolo apesar de trazer elementos culturais, faz isso de 

forma mais tímida, e não encoraja a perpetuação de valores culturais e tradições que violem os 

direitos das mulheres. Sendo assim, toma um rumo mais universalista que a Carta Africana, que 

possui uma visão mais relativista cultural. Dessa forma, o que podemos concluir é que em 

relação às preferencias estatais e às tradições culturais, a Carta Africana está em maior 

consonância do que o Protocolo de Maputo. Isso vai de encontro a nossa primeira hipótese de 

pesquisa que, após a análise de conteúdo de ambos os documentos, foi comprovada. 

Em seguida, no quarto capítulo introduzimos e discutimos as variáveis que 

selecionamos para o nosso estudo. Além disso, trouxemos os métodos que utilizamos para a 

pesquisa quantitativa, o modelo de sobrevivência, mais especificamente o modelo de razões 

proporcionais de Cox. Fizemos também uma análise prévia das estatísticas descritivas das 

variáveis apresentadas, o que já nos apontou para alguns resultados. 

Por fim, no último capítulo analisamos os resultados finais do modelo que rodamos. 

Vemos, então, como a religião influencia ou não na decisão de ratificar esses documentos, 
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sendo uma variável que está diretamente relacionada a cultura. Em relação as variáveis de 

controle, a maioria foi de encontro com aquilo que esperávamos, mostrando que o nosso modelo 

estava adequado para o trabalho. Alguns resultados, entretanto, foram surpreendentes, como o 

da democracia, em que esperávamos que governos mais democráticos ratificassem mais 

rapidamente do que aqueles que são autocráticos, mas encontramos justamente o resultado 

oposto. Isso não pode ser melhor explorado nessa dissertação por falta de tempo e espaço, mas 

abre a possibilidade de ser analisado em profundidade em pesquisas futuras. 

Contudo, o que mais nos interessa dos indicadores mobilizados para o estudo, é a 

religião, já que duas das nossas hipóteses de pesquisa estão relacionadas a esta variável. O que 

concluímos sobre ela é que os países dominantemente muçulmanos possuem chances menores 

de ratificar tanto a Carta Africana quanto o Protocolo de Maputo. Nos anos iniciais de abertura 

para ratificação e assinatura da Carta, os Estados muçulmanos se comprometeram com esse 

documento mais rapidamente do que os dominantemente cristãos, o que foi um resultado 

surpreendente. Apesar disso, vemos que no longo prazo, os países cristãos possuem uma maior 

probabilidade de ratificação e também velocidade. Além disso, em todos os casos temos que 

países cristãos ratificam mais esses documentos do que os muçulmanos. 

Em relação ao Protocolo de Maputo, o resultado já foi na direção que esperávamos. 

Apesar de existir um equilíbrio no comprometimento com o Protocolo nos primeiros 5 anos a 

partir da abertura para assinaturas e ratificações em 2003, fica evidente que os países cristãos 

ratificam o esse documento mais rapidamente do que os países dominantemente muçulmanos. 

Isso se confirma pelo gráfico de sobrevivência da religião, em que temos, ao final dos 16 anos 

de observação, 25% dos países muçulmanos da África como sobreviventes, ou seja, como 

países que não ratificaram o Protocolo, enquanto dos países cristãos sobreviveram cerca de 

15%. 

Desse modo, vemos que a nossa segunda hipótese, de que os países dominantemente 

cristãos ratificariam os documentos de direitos humanos mais rapidamente do que os demais, 

pode ser confirmada parcialmente. No que tange ao Protocolo de Maputo, podemos entender 

que os países cristãos, de fato, ratificam esse tratado mais rapidamente que os países 

dominantemente muçulmanos. No entanto, podemos ver um equilíbrio grande e até uma rapidez 

maior dos países muçulmanos nos primeiros anos na ratificação da Carta Africana. Assim, 

podemos afirmar que os países cristãos tendem a ratificar os tratados sobre o direito da mulher, 

aqui representados pelo Protocolo de Maputo, mais rapidamente que os países com outras 

religiões e que nos primeiros anos de observação tanto para a Carta quanto para o Protocolo, os 
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países muçulmanos foram mais rápidos a se comprometerem com os documentos, o que não é 

mantido à longo prazo. 

Com relação a nossa terceira hipótese de que os Estados dominantemente muçulmanos 

tendem a ser mais lentos ratificando os tratados sobre os direitos das mulheres – Protocolo de 

Maputo – do que os tratados de direitos humanos em geral – Carta Africana –, tivemos 

resultados que comprovaram o oposto. Fizemos a estimativa da velocidade de ratificação a 

partir do tempo de ratificação em anos que os Estados dominantemente islâmicos levaram para 

se comprometer com cada um nos documentos, o que foi traduzido na tabela 14. Nela vemos 

que apenas o Marrocos não se comprometeu com a Carta Africana, enquanto para com o 

Protocolo isso foi verdade para o Chade, Egito, Eritreia, Marrocos, Níger, Sahrawi, Somália e 

Sudão. Assim, podemos perceber inicialmente que a taxa de sobrevivência dos países 

muçulmanos para com o Protocolo é de 34%, o que é uma taxa mais alta do que esperávamos. 

É importante indicar também, que dos 15 países que ratificaram tanto a Carta quanto o 

Protocolo, apenas quatro (Comoros, Djibuti, Líbia e Mauritânia) o fizeram mais rapidamente 

para o segundo documento que para o primeiro. No entanto, a quantidade de países que se 

comprometeram mais rapidamente com a Carta foi de seis, o que não é tão significante para a 

análise. Partimos então para uma análise em que verificamos a média do tempo em anos que 

cada Estado levou para ratificar os documentos. Como há alguns valores considerados como 

outliers, optamos por utilizar a mediana como instrumento de medida. Assim, vimos que para 

os países muçulmanos o tempo médio em anos para a ratificação da Carta Africana é de 5 anos, 

enquanto para o Protocolo esse tempo cai para 2 anos, ou seja, menos que a metade do tempo 

da Carta Africana. 

Por essa medida, percebemos então que os Estados levam mais tempo para ratificar a 

Carta Africana do que o Protocolo, contrariando nossas expectativas e refutando a nossa terceira 

hipótese. Apesar disso, mais Estados muçulmanos ratificaram a Carta Africana, sendo que 22 

estão comprometidos com esse documento, do que o Protocolo de Maputo, em que 15 se 

comprometeram. Nesse sentido, a terceira hipótese do trabalho não pode ser comprovada. 

Contudo, temos que destacar que os contextos em que ambos os documentos são abertos para 

assinatura e ratificação são bastante diferentes e podem influenciar bastante nesse 

comportamento divergente. Isso porque a agenda dos anos 2000 tem os direitos humanos muito 

mais avançados que na década de 80 e, caso ambos os documentos fossem adotados em um 

mesmo momento, observaríamos um padrão diferente do que foi encontrado nesse estudo. 

Diante desses resultados, podemos perceber que a cultura de fato possui influência no 

comprometimento dos Estados Africanos com a Carta Africana de Direitos Humanos e dos 
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Povos e com o Protocolo de Maputo. Pela nossa primeira hipótese, compreendemos que o 

conteúdo do tratado, estando mais próximo aos interesses do Estado, de fato, influência na 

decisão de se comprometer ou não com um tratado. Pela segunda hipótese entendemos que a 

religião é, de fato, uma variável importante e que influencia no comportamento dos Estados 

Africanos. No entanto, ela não é o único fator que influencia nessa conduta estatal, uma vez 

que alguns dos comportamentos não corresponderam as nossas expectativas. É importante 

entender quais outros fatores influenciam no comprometimento dos Estados e assim, entender 

melhor o seu modo de agir em relação aos tratados internacionais, ficando aqui um espaço para 

uma contribuição futura. 

Por fim, a terceira hipótese não pôde ser comprovada, já que os Estados muçulmanos, 

quando se comprometeram com ambos os tratados, acabaram ratificando tanto a Carta Africana 

quanto o Protocolo de Maputo em uma velocidade parecida. Dessa forma, a ideia de que, por 

questões culturais e pelos seus valores religiosos, os países muçulmanos ratificariam o 

Protocolo, por exaltar o direito das mulheres, mais lentamente – que é o que ocorre na CEDAW, 

instrumento global sobre o direito das mulheres –, do que a Carta Africana – que trata dos 

direitos humanos de um modo mais geral e de maneira típica para o continente africano. 

Este estudo cumpriu com todos os objetivos que se propôs e fez uma contribuição para 

os estudos de direitos humanos e gênero no continente africano e não esgota a possibilidade de 

novos estudos sobre o tema no futuro. Com o fim do ano de 2020 marcado como final da década 

das mulheres africanas, vemos que ainda temos muito para avançar em relação aos direitos das 

mulheres nesse continente, todavia sem desmerecer tudo que já foi conquistado até agora. É 

necessário entender o papel das mulheres no contexto africano, reconhecer o seu valor e atribuir 

a elas o direito que tanto merecem. 
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APÊNDICE A 

 

Os resultados do modelo que rodamos para esse trabalho serão analisados mais 

detalhadamente nesta seção. Analisaremos com maior atenção as variáveis de controle: a 

democracia, a tradição jurídica, o presidencialismo, os conflitos, o PIB, a população, sub-

regiões, taxa de matrículas femininas na educação primária e o GPI. Antecipamos que alguns 

dos resultados não foram na mesma direção que as nossas expectativas, já explicitadas 

anteriormente. No entanto, não cabe a nós, nesse trabalho entender as motivações e as 

diferenças desse comportamento aqui, mas é importante fazer essa primeira análise, uma vez 

que pode servir de base para estudos futuros. 

Em primeiro lugar, temos a democracia. O que se esperava dessa variável era que os 

Estados com governos democráticos, por estarem mais alinhados e defenderem os direitos 

humanos, ratificassem os tratados mais rapidamente do que aqueles com regimes autocráticos. 

Os regimes autocráticos foram codificados como 0, e os democráticos como 1. Tomamos como 

referência para a análise, sempre aquele que é codificado como 1.  

 No entanto, de uma maneira bastante não intuitiva, tivemos resultados opostos ao que 

esperávamos. Para a Carta africana, temos que o risco de ratificação para países democráticos 

é menor do que para países autocráticos. Ou seja, como a razão de risco é menor do que 1, a 

probabilidade de ratificação dos Estados democráticos é também menor em 0,72 vezes do que 

nos países autocráticos. Isso pode ser confirmado pelo gráfico 1, abaixo. 

GRÁFICO 1 – Estimativa de Falha (Ratificação da Carta) da Democracia em países de 

regime autocrático (0) e democrático (1) 
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No gráfico, temos a representação visual da conclusão que tiramos da regressão: os 

países com regimes autocráticos, representados em azul, ratificam a Carta Africana de Direitos 

Humanos e dos Povos mais rapidamente do que aqueles com regimes democráticos. Assim, por 

volta dos 20 anos de observação, já temos a razão de risco de ratificação em 0,5 nos países 

autocráticos, enquanto, no mesmo período nos países democráticos essa taxa estava um pouco 

acima de 0,25, o que nos mostra que os países autocráticos, de fato, ratificam a Carta Africana 

mais rapidamente.  

Quando olhamos para essa mesma variável, mas em se tratando do Protocolo de Maputo, 

vemos que podemos tirar as mesmas conclusões. No entanto, com o Protocolo é necessário 

lembrar que temos uma quantidade de observações de anos menores, com 2003 como ano base 

(0) e outras 16 observações anuais. De qualquer modo, temos uma razão de risco para a 

democracia no Protocolo de Maputo, muito similar àquela encontrada na Carta Africana. A 

probabilidade de ratificação do Protocolo em Estados democráticos é 0,76 menor do que nos 

autocráticos. Porém, como o p-valor dessa variável é maior que 0,05, temos que a democracia 

não é uma variável estatisticamente significante para o estudo. 

A próxima variável que será analisada é a da tradição jurídica. Para ela, codificamos 

como 0, a tradição jurídica francesa, conhecida como civil law; e como 1, a tradição inglesa, ou 

common law. A expectativa para essa variável era de que países com tradição jurídica de civil 

law se comprometam mais com tratados de direitos humanos do que países de common law. 

Assim, os países de tradição jurídica francesa seriam mais propensos a ratificar tanto a Carta 

Africana quanto o Protocolo de Maputo que os países de tradição jurídica inglesa. 

Voltando-nos para os resultados da regressão da Carta Africana, temos um resultado 

diferente do que esperávamos. O que podemos concluir é que os países de tradição jurídica 

inglesa são mais propensos a ratificarem a Carta Africana do que aqueles com tradição francesa. 

Temos, portanto, uma razão de riscos superior a um. Os países de common law teriam uma 

probabilidade superior em 1,58 vezes de ratificar a Carta do que os países que utilizam da civil 

law. 

GRÁFICO 2 – Estimativa de falha (ratificação Carta Africana) da Tradição Jurídica 
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 Apesar dessas conclusões, podemos ver no gráfico 6 que nos primeiros 25 anos de 

observação a tradição jurídica francesa (em azul) ratificou mais rapidamente que aqueles países 

que seguem a tradição inglesa (em vermelho). No entanto, nos anos finais de observação, 

verificamos que a velocidade de ratificação diminuiu consideravelmente e deixou ambos os 

tipos jurídicos em pé de igualdade no que se tange o comprometimento com a Carta Africana. 

 Quando tratamos do Protocolo de Maputo temos um resultado semelhante ao que 

encontramos na Carta, tendo os Estados que usam da tradição inglesa com maior probabilidade 

de ratificação do Protocolo. Isso porque o valor da razão de risco é de 1.092. Porém, o p-valor 

dessa variável, que é de 0,592, nos mostra que os resultados encontrados para o Protocolo, não 

são estatisticamente relevantes.  

 Assim, passaremos a próxima variável de análise, que são as sub-regiões. Aqui, 

conforme vimos anteriormente, codificamos as regiões africanas em 5 sub-regiões, com as que 

esperávamos que contribuíssem para os países mais próximos de ratificar ou não os documentos 

estudados por meio de pressões ou até por serem mais similares em termos culturais e de 

interesses.  

Verificando os resultados da Carta Africana, temos um resultado não esperado. O valor 

da razão de risco se iguala a 1, mostrando que as sub-regiões não exerceriam nenhum tipo de 

influência para a ratificação desse tratado. No entanto, ao observar o p-valor dessa variável, 

percebemos que é bastante elevado – 0,93 -, fazendo com que os resultados obtidos não sejam 

estatisticamente relevantes. 
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Já quando olhamos para o Protocolo de Maputo, temos um p-valor que indica que para 

esse documento, os resultados obtidos são, de fato, relevantes. Assim, temos um resultado de 

0,84 para a razão de riscos das sub-regiões.  

GRÁFICO 3 – Estimativa de Falha (ratificação Protocolo) das Sub-Regiões 

 

Pelo gráfico acima, podemos verificar que a região africana que ratifica o Protocolo 

mais lentamente é a sub-região 3, representada por verde, e que é o código utilizado pelo Norte 

da África – região majoritariamente muçulmana. A próxima região que apresenta maior 

lentidão para ratificar o Protocolo, perdendo apenas para o norte da África, é a sub-região 4, em 

amarelo, que indica os países da África Central. Em seguida, temos a sub-região 2, em vinho, 

que representa a África Oriental. Por fim, temos um grande equilíbrio entre a sub-região 1 (em 

azul, África Ocidental) e a sub-região 5 (em verde claro, África Austral). Apesar do equilíbrio, 

na maior parte do tempo temos a África Austral ratificando mais rapidamente que a África 

Ocidental. 

O presidencialismo também é uma das variáveis que utilizamos para analisar a 

probabilidade de ratificação dos documentos em foco. A expectativa em relação a esta variável 

era de que países com regimes políticos presidencialistas fossem mais lentos a se 

comprometerem com instrumentos de direitos humanos que países com outros tipos de regimes 

políticos. 

Para a Carta Africana temos um resultado que contraria as expectativas. Os países que 

usam do regime presidencialista são, na verdade, mais rápidos na ratificação da Carta. Isso 

porque a razão de risco é bastante superior a um. Sendo assim, os Estados presidencialistas 
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seriam mais prováveis de se comprometerem com esse tratado 1,82 vezes mais do que aqueles 

países com outros tipos de governança. 

GRÁFICO 4 – Estimativa de Falha (ratificação Carta) do Presidencialismo 

 

O gráfico acima deixa bastante claro o resultado da regressão: os regimes 

presidencialistas ratificam a Carta Africana de modo mais rápido que os países que usam de 

outras formas de governo. Percebemos, desde os primeiros anos de observação que a tendência 

era dos países presidencialistas, linha vermelha, de ratificarem a Carta mais rapidamente do que 

os demais, em azul. Sendo assim, há uma diferença consistente entre as duas curvas de 

ratificação até o último ano de observação (38). 

Para o Protocolo o resultado é similar. O valor da probabilidade é menor do que na Carta 

Africana: de 1,28. Assim, os Estados presidencialistas também seriam mais prováveis de 

ratificar o Protocolo do que os Estados que seguem outras formas de governo. Contudo, o p-

valor dessa variável para o Protocolo de Maputo é maior que 0,05. Isso quer dizer que com 

nível de significância de 5%, a variável não é estatisticamente relevante para o estudo.  

O que esperamos com a variável PIB per capita, ou seja, a renda de um país, é que 

quanto maior este seja, maiores as chances de comprometimento com tratados de direitos 

humanos. Isso porque, conforme visto anteriormente, temos que o desenvolvimento humano 

acaba afetando positivamente na economia, aumentando inclusive o PIB dos Estados. Todavia, 

o resultado dessa variável para ambos os documentos foi igual. O valor da razão de risco 

praticamente se igualou a 1: 0,99. Isso quer dizer que o aumento do PIB não interferiu ou influiu 

de nenhuma forma para a ratificação de nenhum dos documentos. Todavia, quando tratamos do 
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Protocolo de Maputo, o p-valor é muito alto e o valor encontrado para a razão de risco acaba 

não sendo estatisticamente relevante. 

A próxima variável a ser analisada é a população. Para essa variável também temos 

resultados iguais tanto para a Carta quanto para o Protocolo, embora dessa vez os valores sejam 

estatisticamente relevantes para a Carta Africana. A razão de risco para ambos os documentos 

se igualou a 1. Dessa forma, o aumento da população não influenciou em nada na probabilidade 

de se comprometer com os documentos estudados do Sistema Africano de Direitos Humanos e 

dos Povos. Para o Protocolo de Maputo, o p-valor indica que essa não é uma variável 

estatisticamente significante. 

A variável violência civil trata de ver os casos de violência civil em cada um dos países 

analisados. Quando 1, há a existência de casos e quando 0 não houve casos no país ou não existe 

evidência para confirmar ou negar essa afirmação. O que se esperava para violência civil era 

que quando existissem casos de violência, a probabilidade de ratificação fosse menor do que 

naqueles países em que não existissem casos. 

Para a Carta Africana, o valor da razão de riscos era de 1,04, o que significaria que 

mesmo existindo casos de violência civil, eles não influenciariam na ratificação desse 

documento. Porém, o p-valor dessa variável é bastante elevado, com o valor de 0,784, o que 

faria com que esses resultados fossem estatisticamente irrelevantes. Da mesma forma, quando 

olhamos para o Protocolo de Maputo, temos um p-valor que não é estatisticamente relevante. 

Isso porque o valor encontrado para essa variável é superior a 0,05, o que significa que com 

uma significância de 5%, a variável não é estatisticamente relevante para o nosso estudo. 

Passando a próxima variável, temos os novos regimes. Essa variável indica se um 

governo é parte de um novo regime, ou seja, tem menos de 10 anos. Quando um regime tem 

menos de 10 anos no poder, codificamos como 0, sendo um novo regime; e quando é igual ou 

superior a 10 anos, codificamos como 1. A expectativa era de que os novos regimes ratificassem 

os tratados de direitos humanos mais rapidamente que os regimes já consolidados, uma vez que 

querem demonstrar serviço e deixar uma marca positiva para a sociedade internacional. 

Com os dados da Carta Africana, temos a confirmação daquilo que esperávamos. Assim, 

os novos regimes ratificam a Carta mais rapidamente que os regimes com mais de 10 anos de 

duração. Isso pode ser comprovado pela razão de risco, que é superior a 1. Dessa maneira, temos 

que a probabilidade de comprometimento com a Carta Africana é 1,15 vezes maior em novos 

regimes do que naqueles já consolidados.  

GRÁFICO 5 – Estimativa de Falha (ratificação Carta) dos Novos Regimes 
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Pelo gráfico acima, percebemos que nos anos iniciais de abertura para ratificação da 

Carta Africana, os regimes já consolidados ratificaram mais rapidamente do que os novos 

regimes. Contudo, quando passamos da décima quinta observação temporal, temos a inversão 

dessa situação: os novos regimes passam a ratificar mais rapidamente do que os outros regimes. 

Esse resultado, quando tratamos do Protocolo de Maputo é bastante diferente. A razão 

de riscos é menor que 1. Sendo assim, os novos regimes têm a probabilidade de ratificar o 

Protocolo de Maputo 0,84 vezes menor do que os regimes já consolidados há, pelo menos, 10 

anos. No entanto, essa variável conta com um p-valor superior a 0,05, fazendo com que ela não 

seja estatisticamente relevante para o estudo. 

A variável conflito é uma que se estima influenciar de modo significativo nos resultados 

das regressões. Isso porque esperamos que aqueles países que possuem conflitos acontecendo 

em seu território tenham outras prioridades em suas agendas internacionais. Assim, a 

expectativa para essa variável seria de que aqueles países que estão passando por períodos de 

conflito sejam mais lentos na ratificação dos tratados de direitos humanos que aqueles que não 

possuem conflitos acontecendo em seu território. 

Em relação a Carta Africana, essa expectativa é confirmada. Temos que os países que 

não passam por períodos conflituosos (codificados em 0) têm uma probabilidade maior de se 

comprometer com a Carta Africana do que os países que enfrentam conflitos. Isso é confirmado 

pela razão de risco que é menor que 1. Desse modo, os países que estão em conflitos – sejam 

internos quanto externos -, correm um risco menor em 0,52 vezes de ratificar a Carta do que os 

países livres de conflitos. 

GRÁFICO 6 – Estimativa de Falha (ratificação Carta) dos Conflitos 
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Isso fica bastante claro pelo gráfico acima. Os países que não possuem conflitos 

ratificam a Carta Africana muito mais rapidamente que os que estão em conflitos. Desde o 

primeiro ano de observação, esse fato fica bastante claro, sendo que a curva dos países em 

conflitos (vermelha) e a dos países livres de conflito (azul) não se encontram em nenhum ponto 

ao longo do período de tempo observado. 

Para o Protocolo de Maputo, o resultado é similar. Entretanto, a razão de riscos 

encontrada é ainda menor que a da Carta, com um valor de 0,36. Assim, chegamos na mesma 

conclusão sobre os conflitos: os Estados que não passam por essa situação conseguem ratificar 

o Protocolo de forma mais acelerada que aqueles que possuem conflitos em seu território. 

GRÁFICO 7 – Estimativa de Falha (ratificação Protocolo) dos Conflitos 
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De uma maneira ainda mais acentuada do que no gráfico que mostra os dados da Carta 

Africana, no gráfico acima, do Protocolo de Maputo, podemos ver a diferença entre os Estados 

em conflito e aqueles que não estão. Os Estados em conflitos possuem uma adesão muito mais 

baixa ao Protocolo do que aqueles países livres de conflito, diferença que pode ser percebida 

claramente desde os primeiros anos de observação. 

Entramos, finalmente, nas duas variáveis que tratam especificamente sobre a mulher. 

Em primeiro lugar, temos a taxa de matrícula feminina no ensino primário, a qual esperamos 

que influencie na ratificação dos documentos. Quanto maior a taxa de matrícula for nos países, 

mais rapidamente os Estados ratificariam ambos os documentos.  

Dessa forma, para a Carta Africana o resultado foi surpreendente. Como a razão de 

riscos se aproxima muito de 1, sendo 0,99, entendemos que não há uma influência importante 

dessa variável na ratificação da Carta Africana. Quando tratamos do Protocolo de Maputo, o 

resultado é praticamente o mesmo. A razão de riscos para este documento é de 0,98, fazendo 

com que a taxa de matrícula de meninas na educação primária não seja um fator de grande 

relevância na ratificação do Protocolo. 

Já quando pensamos no GPI do primário, a ideia era basicamente a mesma. Aqueles 

países que possuíam o GPI mais próximo de 1 - o índice ideal e que demonstraria a igualdade 

de gênero, ao menos no primário - estariam mais propensos a ratificar tanto a Carta Africana 

quanto o Protocolo de Maputo. Para a Carta Africana, vimos que a razão de riscos é de 0,19. 

Sendo assim, quando há um aumento de 1 unidade no índice de paridade de gênero, a chance 

de ratificação reduz em 19%. 

A razão de riscos para o Protocolo de Maputo é de 0,78. Porém, o p-valor dessa variável 

é de 0,81, ou seja, é superior a 0,05, fazendo com que essa variável não represente um valor 

estatisticamente relevante para a análise, com uma significância de 5%. 

 

 

 

 

 

 

 


