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O QUE É O CASAMENTO INFANTIL?

○ Casamentos formais entre famílias;

○ É uma prática presente nas sociedades antigas, medievais e atuais,
devido aos benefícios familiares;

○ As crianças são consideradas propriedade dos seus progenitores;

○ Há desigualdade de género no casamento infantil;

○ Existe discrepância de idades.



CONSEQUÊNCIAS DO CASAMENTO INFANTIL

○ A nível social e económico:
● Abandono escolar

● Violência doméstica

● Violação de direitos

● Ciclos de pobreza

○ A nível psicológico e físico:
● privação da adolescência

● relações sexuais forçadas

● gravidez prematura

● danos emocionais

○ Exemplo da Etiópia



DADOS SOBRE O CASAMENTO INFANTIL

○ Exemplos de países onde é praticado: Níger, Guiné, Brasil,

Moçambique, Mali e Bangladesh.

○ 1 em cada 5 mulheres casaram antes de completar 18 anos.

○ A alteração progressiva desta tradição permanece muito lenta.



MEIOS UTILIZADOS PARA TENTAR

COMBATER O CASAMENTO INFANTIL

○ Proibição legal;

○ Educar e sensibilizar a população;

○ Garantir o acesso aos serviços jurídicos e de saúde;

○ Criar leis que protejam os direitos das crianças;

○ Promover mudanças positivas nas atitudes e

comportamentos das pessoas.



CONSEQUÊNCIAS DAS MEDIDAS DO

COMBATE AO CASAMENTO INFANTIL

Levaram à diminuição desta prática:

○ Na última década, a percentagem de casamento

infantil baixou em 15%, de 1 em 4 (25%) para

aproximadamente 1 em 5 (21%), ou seja, cerca de

25 milhões de casamentos infantis foram evitados.



CURIOSIDADES

○ 650 milhões de meninas casaram-se antes dos 18 anos;

○ A média de casamentos infantis é de 12 milhões por ano;

○ Em Portugal - idade mínima é de 16 anos (aprovada sob a

autorização do encarregado de educação);

○ O casamento infantil também existe nos países desenvolvidos.



“Não existe revelação mais nítida da alma de uma
sociedade do que a forma como esta trata as suas
crianças.”

NELSON MANDELA



DIÁLOGO



PERSONAGENS

• Pai (48 anos): O homem, chefe de família e de negócios.

• Mãe (37 anos): Dona de casa, responsável pela educação das 

filhas.

• Filha mais velha do casal (21 anos): Independente e cidadã

portuguesa.

• Filha mais nova do casal (13 anos): Ingénua e influenciável.



DIÁLOGO FICTÍCIO ENTRE FAMILIARES DE UMA COMUNIDADE ONDE O

CASAMENTO INFANTIL É UMA TRADIÇÃO

Estava a família a jantar quando Inês, a irmã mais velha, chega de Portugal, em

visita à família. O pai dirige-se à sua filha mais nova e diz:

Já está na altura de te casares também! A tua irmã casou-se logo aos 12 anos. As 

pessoas da aldeia já andam a comentar o facto de ainda não te termos casado.

FILHA MAIS VELHA: Não! Não vou deixar que o que aconteceu a mim e à minha

mãe aconteça também à minha irmã.

PAI: Se eu casar a minha filha com menos de 18 anos, então eu sigo a tradição.

Eu sigo a tradição.

Logo, eu caso a minha filha com menos de 18 anos.

MÃE: Esta família tem seguido sempre as tradições, não era agora que íamos

quebrá-las.

FILHA MAIS VELHA: Se casares a tua filha com idade inferior a 18 anos, então

estás a causar-lhe infelicidade. Se lhe causas infelicidade, então provocas-lhe

distúrbios mentais. Logo, se casares a tua filha com idade inferior a 18 anos, causas-

lhe distúrbios mentais. Eu sofri com isso!

MÃE: Então, estás a dizer-me que se eu lhe causo distúrbios mentais, então também

lhe posso causar autismo… Logo, se o teu pai casar a tua irmã com menos de 18 

anos, está-lhe a causar autismo? Filha, não vamos exagerar…

PAI: Todos os homens da aldeia casam as suas filhas com idade inferior a 18 anos.

Logo, não há mal nenhum em casar a minha filha também.



DIÁLOGO FICTÍCIO ENTRE FAMILIARES DE UMA COMUNIDADE ONDE O

CASAMENTO INFANTIL É UMA TRADIÇÃO

A mãe repara que a filha mais nova começa a ficar assustada e, contrariando a tradição,

pede-lhe a sua opinião.

MÃE: Sabes que isto é o melhor para ti e para a nossa família. Filha, ou tu te casas agora 

ou seremos expulsos da aldeia. Não te casas agora. Portanto, seremos expulsos da aldeia. 

Já bastou o escândalo de quando a tua irmã saiu do país. Como é que te sentes em relação

a isto?

FILHA MAIS NOVA: Eu compreendo a nossa situação familiar e respeito a tradição

mas…

As duas irmãs olham uma para a outra, a mais nova, desesperada, espera que a mais 

velha a ajude.

FILHA MAIS VELHA: Se eu acreditar nos direitos humanos, não posso deixar que cases 

a minha irmã com idade inferior a 18 anos.

Eu acredito nos direitos humanos.

Logo não posso deixar que cases a minha irmã com idade inferior a 18 anos.

MÃE: A única solução é ires-te embora com a tua irmã e abandonar-nos.

O Pai fica boquiaberto com a situação.

FILHA MAIS NOVA: Mana, posso ir contigo?

FILHA MAIS VELHA: Claro que podes vir comigo para Portugal!

PAI: Não posso permitir que isto aconteça!

MÃE: Deixa elas seguirem o seu caminho, sabes que é o melhor para elas.

PAI: Falhaste como mãe…

O pai mostra-se hesitante e desiludido por deixar as suas filhas ir, mas acaba por

concordar.



ANÁLISE FILOSÓFICA DOS ARGUMENTOS

UTILIZADOS NO DIÁLOGO

Formas de inferência válida

○ Silogismo hipotético - Se casares a tua filha com idade inferior a 18 anos,
então estás a causar-lhe infelicidade. Se lhe causas infelicidade, então
provocas-lhe distúrbios mentais. Logo, se casares a tua filha com idade
inferior a 18 anos, causas-lhe distúrbios mentais.

○ Modus ponens (ou afirmação da antecedente) - Se eu acreditar nos direitos
humanos, não posso deixar que cases a minha irmã com idade inferior a 18
anos. Eu acredito nos direitos humanos. Logo, não posso deixar que cases a
minha irmã com idade inferior a 18 anos.

Forma de inferência inválida (falácia formal)

○ Afirmação da consequente - Se eu casar a minha filha com menos de 18 anos,
então eu sigo a tradição. Eu sigo a tradição. Logo, eu caso a minha filha com
menos de 18 anos.



ANÁLISE FILOSÓFICA DOS ARGUMENTOS

UTILIZADOS NO DIÁLOGO

Falácias informais

○ Apelo ao povo - Todos os homens da aldeia casam as suas filhas

com idade inferior a 18 anos. Logo, não há mal nenhum em casar a

minha filha também.

○ Falácia da derrapagem - Se casares a tua filha com idade

inferior a 18 anos, então estás a causar-lhe infelicidade. Se lhe

causas infelicidade, então provocas-lhe distúrbios mentais. Se lhe

causas distúrbios mentais, então causas-lhe autismo. Logo, se

casares a tua filha com idade inferior a 18 anos, causas-lhe

autismo.

○ Falso dilema – Filha, ou tu te casas agora ou seremos expulsos

da aldeia. Não te casas agora. Portanto, seremos expulsos da

aldeia.



VÍDEO

○ https://www.youtube.com/watch?v=8-

vQ8IKnO1o&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=8-vQ8IKnO1o&t=4s
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○
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menores-da-africa-subsariana-4923083.html
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