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1. INTRODUÇÃO

Nós, enquanto comunidade religiosa na África Austral 
(a Religião Tradicional Africana, a Fé Baha’i, Cristãos 
e Muçulmanos) encaramos  as crianças como seres 
humanos íntegros que precisam de ser amados, criados 
e habilitados para florescer enquanto definirem o seu 
espaço na sociedade. À medida que elas crescem no 
seio da comunidade religiosa, desenvolvem o seu próprio 
sistema de valores e a sua propria identidade que 
sustentam uma identidade coletiva generacional. Todas 
as nossas religiões realçam o valor das  crianças.  É 
nossa responsabilidade constituirmos um espaço seguro 
e proporcionarmos o amor e a esperança à medida que 

as crianças passam por processos difíceis e procuram 
segundas oportunidades.Os nossos textos sagrados 
ressaltam a importância das crianças. “Não matem os 
vossos filhos por causa da pobreza – Provemos o sustento 
para vocês e para eles”. (Corão 6:151). O Santo Profeta 
(S) disse: “Honrem os vossos filhos e treinem-nos bem; 
serão perdoados por Ele.” (Bihar-ul-Anwar, vol. 104, p. 95). 
A Bíblia em Marcos 9:37 declara que “Quem acolhe uma 
destas crianças em meu nome acolhe-me a mim; e quem 
me acolhe não acolhe a mim mas Àquele que me enviou.” 

É preciso uma aldeia para criar uma criança” é um 
provérbio africano que destaca a importância das crianças 
e como a comunidade inteira tem a responsabilidade 
coletiva de assegurar que as crianças experimentem e 
cresçam num ambiente seguro e saudável.

Reconhecemos o desafio colocado pela elevada taxa de 
gravidez entre os adolescentes (também denominado 
gravidez na adolescência, gravidez precoce e não-
desejada) na nossa região.1  Os dados revelam que cerca 
de 100 000 bebés nasceram de mães adolescentes em 
2017 na África do Sul e que no Reino de eSwatini, a taxa de 
gravidez na adolescência é de 16% entre as meninas dos 
12 aos 18 anos de idade2 , com acesso  limitado ou sem 
nenhum acesso aos testes de VIH e ao aconselhamento 
para as meninas com menos de 16 anos. Na Zâmbia, a 
taxa de gravidez na adolescência tem atingido um máximo 
histórico que ronda nos 29% e a taxa de casamentos 
infantis é de 31% de todas as crianças entre os 12 e os 18 
anos de idade.3

Embora as nossas comunidades tenham historicamente 
limitado o nosso entendimento da gravidez na 
adolescência a raparigas adolescentes (de 13-19 anos de 
idade), reafirmamos a  nossa convicção de que estamos 
todos, de forma coletiva, implicados perante este desafio. 
As nossas filhas4 nas escolas primária e secundária, 
bem como na universidade , enfrentam o problema de  
gravidez indesejada.5 Lamentavelmente, muitas das 
nossas filhas morrem ao deparar-se com os desafios que 
acompanham a gravidez indesejada. Estamos convictos de 
que a redução da elevada taxa da gravidez na adolescência 
e da mortalidade materna é indispensável ao alcance 
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS),6 
sobretudo o ODS 3, para “Assegurar vidas saudáveis e 
promover o bem-estar de todos a todas as idades.”

Os nossos textos sagrados e tradições obrigam-nos a 
tratar das nossas filhas (e dos nossos filhos adolescentes 
que podem ser co-responsáveis pela gravidez) com 
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compaixão, amor, carinho e apoio. Portanto, empenhamo-
nos a re-avaliar a nossa abordagem relativamente à 
questão da gravidez na adolescência no sentido de 
acompanharmos os nossos filhos de forma mais eficaz.  
Os nossos textos sagrados deixam claro que devemos 
investir na incentivação e orientação dos nossos filhos.

Estamos a falar, neste documento, das “nossas” 
crianças. Isto não significa que somos proprietários das 
mesmas, mas que assumimos responsabilidade por elas. 
As crianças e os jovens detém, não obstante, direitos 
próprios.  Conforme afirma um velho dito africano: ”É 
preciso uma aldeia para criar uma criança.” A nossa 
aldeia não é local, nem nacional, mas sim global. Quando 
falamos das nossas filhas, encaramo-las todas como 
nossas próprias crianças.

2. LIMBIKITSANI NJIRA ZOPEWELA 
M’MALO MWA NJIRA ZOLANGIRA

Reconhecemos que nem sempre capacitamos  as 
nossas filhas e os nossos filhos, proporcionando-lhes 
conhecimentos e informações amplos relativamente 
ao seu corpo e a maneira como este funciona. Temos, 
às vezes, retido informações relativas à sexualidade, 
esperando, erradamente, que isto impeça que os 
adolescentes experimentem as atividades sexuais. 
Consequentemente, temos enfatizado mais o medo 
das consequências de gravidez do que disponibilizar 
conhecimentos e serviços relativos à saúde sexual e 
reprodutivo. De forma especial, precisamos de fazer 

mais no sentido de permitir aos líderes religiosos, pais, 
professores, líderes comunitários e outros indivíduos 
estrategicamente posicionados a colaborarem com os 
provedores de serviços de saúde no sentido de apoiar 
ainda mais as nossas filhas e os nossos filhos.

Embora as nossas religiões sejam fundamentadas no 
amor, na compaixão, na tolerância e no perdão, temos 
estado mais dispostos a punir e sancionar as nossas 
filhas que engravidam. No entanto, nem esta abordagem 
tem tido o impacto desejado, como se vê pelas taxas 
consistentemente elevadas de gravidez na adolescência 
nas nossas famílias, escolas, comunidades, nações e na 
região. Reconhecendo que a gravidez na adolescência 
não se trata tanto da moralidade individual, mas resulta 
de uma “falha do sistema” empenhamo-nos a ser mais 
proactivos do que punitivos na nossa abordagem.

Quando uma adolescente engravida, não é apenas questão 
da sua “falta de autocontrolo”; é também questão da  falha 
das nossas diferentes instituições em apoiá-la . Essas 
instituições são nomeadamente o governo, a família, a 
escola, a comunidade religiosa, os provedores  de serviços 
de saúde e a comunidade em geral.

Então levantou-se Jesus novamente e 
disse à mulher, “Onde estão os seus 
acusadores? Nem um deles a condenou?” 
“Não, Senhor,” disse ela. E Jesus disse, 
“Nem eu.”

João 8:10-11

Religião 
Tradicional Africana

“Não intimide uma 
nça”mumtima 
mwa mwana ”

Christianity

“Treine uma criança no  
caminho que deve seguir; 
mesmo quando envelhecer, 
não se afastará dele.” 
Provérbios 22: 6

 
Fé Baha’i 

As crianças “devem ser encorajadas a se esforçar 
para atingir os mais altos níveis da realização 
humana, para que, desde os primeiros anos, 

sejam ensinados a terem os mais elevados 
objetivos.” 

‘Abdu’l-Bahá, Selecções 110.1: 142–43.

 
Islão

‘Aa’ishah, a esposa do Profeta (S) disse: Uma mulher 
aproximou-se a mim com duas filhas, pedindo comida, 

e eu não podia encontrar nada senão uma pequena 
data que lhe dei.  Ela partilhou-a entre as duas filhas, 

levantou-se e saiu. O Profeta (S) entrou e relatei-lhe o que tinha 
acontecido. Disse ele: “Quem quer que seja responsável por essas 
meninas e as tratar bem, elas ser-lhe-ão um escudo contra o Fogo ”  
Hadith, (Narrado por al-Bukhaari, 5649; Muçulumano, 2629)

Ensinamentos

sobre o zelo 
paternal
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Reconhecemos  não termos sempre estado disponíveis  
para proporcionar habilidades de vida aos nossos filhos. 
Ao contrário, temos sido muito pontuais a condená-
los, ignorando assim a possibilidade de os nossos 
próprios sistemas terem falhado. Não obstante, os 
nossos ensinamentos são consistentes: enquanto pais 
e líderes, somos chamados a orientar os nossos filhos 
de modo eficaz à medida que negociam a jornada da 
vida. Quando enfrentarem desafios tais como a gravidez 
na adolescência, a nossa tarefa não deve ser a de 
atirar pedras. Ao contrário, somos chamados a sermos 
solidários com eles , à medida que eles negociam os 
numerosos desafios a serem enfrentados, de forma 
coletiva. Empenhamo-nos a investir em entender os 
jovens (as dificuldades, os sonhos e as aspirações deles, 
por exemplo) no sentido de melhor os aconselhar e os 
orientar. Estamos mandatados a “ouvir com amor.”7

Para além de capacitar as meninas e os meninos 
adolescentes mediante a disponibilização de informações 
precisas, empenhamo-nos a desafiar os sistemas que 
facilitam a gravidez na adolescência. É claro que não 
é simplesmente questão da moralidade individual, 
nomeadamente, que as meninas ‘regradas’ se abstêm 
e evitam engravidar enquanto as meninas ‘pecadoras’ 
entregam-se a relações sexuais e engravidam. Como 
se tem aprendido no que diz respeito à epidemia VIH, 
na nossa  região, o assunto é muito mais complicado. 
Entendemos que os fatores estruturais, tais como a 
pobreza, a falta de oportunidades económicas rentáveis, 
a falta de acesso à informação, os desafios relacionados 
com o desenvolvimento rural e urbano, o facto de não ter 
acesso a serviços de saúde e outros fatores tornam certas 
meninas mais vulneráveis a engravidar na adolescência 
que outras.8 Estamos geralmente sensíveis à realidade de 
que a gravidez precoce se deve a uma multipicidade de 
fatores sociais, económicos e religiosos. Fazer um apelo 
para a mudança destes fatores irá contribuir para lidar, de 
forma eficaz, com a gravidez na adolescência.

3. AS NOSSAS RELIGIÕES PROMOVEM 
CONHECIMENTOS RELATIVOS À SDSR  

4. COMPROMISSO A PROPORCIONAR 
APOIO EM CONTEXTOS DE GRAVIDEZ 
NA ADOLESCÊNCIA

Enquanto comunidades religiosas, empenhamo-nos 
a fazer mais no sentido de empoderar as famílias das 
adolescentes que engravidam. Reconhecemos haver 
muito stigma e muita vergonha a afligirem as famílias 
dessas adolescentes. Mais ainda, estamos cientes do 
impacto dos valores patriarcais na atribuição da culpa. Em 
muitos casos, reponsabilizam-se as mães das meninas 
pela gravidez. Isto é uma injustiça grosseira, visto que as 
famílias, as comunidades religiosas, as escolas, o governo 
e os provedores de serviços de saúde devem todos investir 
na prevenção da gravidez na adolescência. Portanto, não 
aceitamos a prática de responsibilizar as adolescentes, as 
mulheres, as mães, e as famílias em questão. As nossas 
tradições religiosas são consistentes em chamar-nos a 
ser campeões de justiça.

Estamos cientes que as nossas filhas que engravidam 
enfrentam numerosos desafios. No que diz respeito 
à saúde, verificam-se frequentemente os desafios 
relacionados com a interrupção insegura das gravidezes. 
Muitas vezes, o receio de envergonhar a família e a 
comunidade religiosa faz com que muitas das nossas 
adolescentes (às vezes com o apoio dos pares) recorram 
a abortos induzidos. Outros desafios relativos à saúde 
são dificuldades na progressão do parto, a ruptura do 
útero, bem como lesões e deformidades ao bebé devido 
à difícil passagem no canal vaginal.9 Para além de 
questões relacionadas com a saúde, a mãe adolescente 
também tem que fazer face a outros desafios, incluindo 
a estigmatização (sobretudo dentro das nossas 
comunidades religiosas), a exclusão, a dependência 
económica, a falta de alimentação correta, a falta de 
acesso a serviços de saúde e a possibilidade de ter 
problemas de saúde mental. Além disso, em muitos casos, 

“Temos meninas  jovens  na Igreja; é  o 
nosso dever  proteger e orientar essas 
meninas”.

Hope Dunira

Fé Baha’i

“A sabedoria é um dos 
dons maravilhosos de 
Deus. É imperativo que 
todos nós adquiramo-la”. 
(Folhetos de Baha’u’llah 
revelados depois de Kitab-
i-Aqdas” (Wilmette:Bahai 
Publishing Trust 1988), pág. 39

Religião Tradicional Africana
“A falta de sabedoria é mais escura do que a noite” Provérbio africano

Islão

Diz: “Os que sabem 
são iguais aos que não 
sabem?” Corão, 38:9

Cristianismo

“O meu povo é decimado 

por falta de sabedoria” 

Oséias 4:5
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o casamento prematuro é consequência da gravidez na 
adolescência. Portanto, reconhecemos a necessidade 
retirarmos o nosso apoio pastoral quando as nossas 
adolescentes engravidam.

As teologias que defendem a solidariedade para 
com aqueles que se encontram em situações de 
vulnerabilidade constituem a essência das nossas 
religiões. Somos chamados a tornar-nos faróis de 
esperança10 num mundo em que muitos apressam-
se a condenar as nossas filhas que engravidam 
precocemente na sua jornada de vida.  Os nossos 
sistemas de valores obrigam-nos a manifestar amor 
e compaixão para com as nossas filhas nos seus 
momentos de dificuldade. Comprometer-nos-emos 
no ministério de acompanhamento constante e eficaz, 
assegurando que as nossas filhas continuem a  gozar do 
nosso companheirismo e apoio. A abordagem punitiva é 
contraproducente, não se alinhando com a compaixão que 
somos chamados a manifestar.

Reconhecemos que muitas famílias das nossas 
adolescentes grávidas experimentam muita pressão e 
muito stress. São frequentemente afligidas pela noção da 
perda da honra familiar e da diminuição da sua posição 
social. Isso é mais grave para os pais que ocupam 
posições de liderança dentro das nossas comunidades 
religiosas. Tendem a sentir-se dececionados pelas 
filhas e que não reflete bem a imagem da família. 
Enquanto comunidades de cura, esforçar-nos-emos em 
proporcionar às famílias das adolescentes grávidas amor 
e apoio.

Reconhecemos que as nossas filhas que engravidam 
em fase escolar necessitam do máximo apoio, não de 
condenação. Necessitam de mais educação, não menos! 
Portanto, apoiamos as políticas de re-inserção que estão 
a ser promovidas pelos governos da nossa região.11 Isso 
permitir-lhes-á terminarem os seus estudos e aumentará 
as oportunidades de elas prosperarem na vida. Todavia, 
estamos dolorosamente cientes de que essas políticas de 
re-inserção nem sempre se aplicam consistentemente. 
Vamos esforçar-nos para assegurar que as nossas 
próprias escolas implementem a política de re-inserção e 
que as mães adolescentes sejam incentivadas. Estamos 

convencidos que as nossas religiões promovem o conceito 
de proporcionar às pessoas uma segunda oportunidade.

Da mesma forma, vamos rever algumas das nossas 
políticas e práticas que tendem a humilhar as meninas 
que tenham engravidado antes do casamento. Visaremos 
promover a dignidade e a integridade delas. No caso de 
termos elaborado políticas e práticas acolhedores, iremos 
melhorá-las e asseguraremos a plena implementação das 
mesmas.

5. A IGUALDADE DE GÉNERO PARA 
AS MENINAS E OS MENINOS – DA 
DESIGUALDADE PARA A IGUALDADE 

As nossas filhas não engravidam sozinhas. Os meninos 
e os homens mais velhos nas nossas comunidades são 
responsáveis pelas gravidezes que ocorram. Estamos 
cientes de que algumas dessas gravidezes resultam de 
atos de estrupo e mesmo atos de incesto. Em outros 
casos, alguns homens em posições de poder e autoridade 
abusam e engravidam as meninas. As desvantagens 
económicas e sociais bem como a pressão dos pares 
predispõem as meninas ao tráfico, e ao sexo transacional 
e intergeracional. Portanto, os homens mais velhos nos 
nossos lares, os professores, os líderes, os homens de 
negócios, os condutores de transportes públicos e os 
associados deles são frequentemente responsáveis pelas 
gravidezes. Isto se deve à desigualdade na distribuição 
de poder e de recursos no seio das nossas famílias, 
instituições e comunidades.

A nossa resposta à questão da gravidez na adolescência 
exige necessariamente o nosso cometimento com a 
igualdade e com a justiça de género. Os nossos textos 
sagrados e as nossas tradições constituem reservas 
ricas das nossas declarações no que respeita a justiça 
de género. Não podemos manter o silêncio enquanto um 
sistema de género opressivo aumenta a vulnerabilidade 
das nossas filhas. Vamos  falar claramente12  contra 
as ideologias de género que continuam a desvalorizar 
as nossas meninas, inclusive as ideologias que se 
afirmam inspiradas pelas nossas escrituras sagradas. 
Para além disso, iremos desafiar as normas duplas 
existentes nas nossas comunidades, em que a gravidez 
na adolescência se tem reduzido a uma questão que se 
relaciona “unicamente às meninas”. Iremos assegurar 
que os meninos, os jovens e os homens velhos sejam 
ativamente envolvidos na abordagem em torno da gravidez 
na adolescência. Portanto, a nossa abordagem na resposta 
a esta questão nas nossas comunidades basear-se-á num 
compromisso com a igualdade entre as meninas e os 
meninos, os homens e as mulheres. Isto se fundamenta 
em, e se atesta nos, nossos textos sagrados.

“Cultivem relações de género iguais e 
pacíficas”

Imam Lawrence Tsuro
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6. DA OBSERVAÇÃO PARA A ACÇÃO

Tendo analisado e apreciado os fatores relevantes ao 
entendimento da questão da gravidez na adolescência, 
declaramo-nos, por este meio, decididos a tomar medidas 
no sentido de contribuirmos para lidar com a crise no seio 
das nossas famílias, comunidades, nações e na nossa 
região. Reconhecemos que são requeridas intervenções, 
da nossa parte, a vários níveis interligados. Iremos ampliar 
o nosso compromisso, tanto interna como externamente.

A nível interno:

• Multiplicar as atuais boas práticas e políticas que 
protegem e respeitam as nossas adolescentes e as nossas 
mulheres, apoiando-as quando engravidam.

• Elaborar e aprovar políticas, resoluções e estratégias 
que visam promover a justiça de género nas nossas 
instituições.

• Proporcionar a educação contínua, dialogar e colaborar 
com atores nas comunidades religiosas em torno dos 
ensinamentos e contextos religiosos.

• Proporcionar um sistema de apoio abrangente para as 
famílias, as mães e os pais adolescentes e o bem-estar do 
bebé.

• Servir-nos dos nossos textos sagrados, das nossas 
tradições e dos nossos ensinamentos, juntamente com as 
provas científicas, no sentido de capacitar as nossas filhas 
e os nossos filhos.

• Promover de forma ativa a educação em torno das 
habilidades de vida e o acesso à educação e serviços de 
qualidade que dizem respeito a direitos de saúde sexual 
e reprodutiva, usando diferentes plataformas (escolas 
e instituições, grupos de jovens, “Expos em torno de 
questões de saúde,” e outros similares).

• Engajar os peritos em medicina dentro das nossas 
próprias comunidades religiosas para partilharem 
conhecimentos e conselhos com os nossos adolescentes.

• Equipar os pais com as habilidades comunicativas 
requeridas para liderarem a partilha de conhecimentos no 
tocante à sexualidade humana e aos encaminhamentos 
aos serviços de saúde.

• Iniciar e aprofundar a aprendizagem mútua entre nós 
enquanto comunidades religiosas diversas.

• Reforçar os nossos sistemas de encaminhamento para 
assegurar  que os nossos adolescentes e jovens interajam 
de forma mais eficaz com os profissionais de saúde sexual 
e reprodutiva. 

A nível externo:

• Comprometermo-nos com a advocacia no sentido de 
promover o acesso a conhecimentos e a serviços de saúde 
de qualidade para os nossos adolescentes.

• Desafiar os governos e outras entidades a investirem em 
instalações de recreação para os nossos adolescentes.

• Criar parcerias com organizações/instituições atuando em 
torno da gravidez na adolescência e da violência baseada 
no género. 

• Assegurar a implementação consistente de políticas de re-
inserção nas escolas para as raparigas adolescentes que 
tiverem engravidado.

“Ngati ukuti umakonda Mulungu, uganize 
kaye zokonda mzako.”

Fé Baha’i

A emancipação da mulher, a 
conquista da igualdade total 
entre os sexos, é um dos 
mais importantes, embora 
menos reconhecidos, 
prerequisitos para a 

paz.  A negação de tal 
igualdade causa uma 
injustiça contra uma 
metade da população 
mundial e cria nos 
homens atitudes e 
hábitos perigosos 
transferidos da casa 
para o local de trabalho, 
para a vida política e, 
ultimamente, para as 
relações internacionais.  

Não há fundamentos, 
morais, práticos ou 
biológicos sobre os 
quais tal negação 
pode ser justificada.” 

Casa Universal de Justiça 
(Compilação sobre as 
Mulheres, pág 91)

Religião Tradicional Africana

“Porque a galinha também 

sabe que horas são mas 

deixa o galo anunciá-lo”

Islão

Povo, Nós criámo-vos todos a partir de um único homem e uma única mulher, criámo-vos em raças e tribos para que se conheçam uns aos outros.  Aos olhos de Deus, os mais honrados de vos são aqueles que sejam mais atentos a Ele: Deus é omnisciente e consciente.” Corão 49:13

Cristianismo

“Não há mais judeus 
e gregos, não há mais 
escravos e livres, não há 
mais homens e mulheres, 
pois todos são um em 
Cristo”. Galatás 3:28
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Conclusão

As nossas filhas são valiosas. Esforçar-nos-mos, na medida do possível, para as apoiar, inclusive 
quando engravidarem na fase adolescente. Enquanto comunidades religiosas, vamos continuar a 
investir no sentido de permitir-lhes aceder conhecimentos, informações e serviços de qualidade. No 
caso de os nossos sistemas as decepcionar e elas engravidarem, empenhamo-nos a manter uma 
presença na vida delas, apoiando-as. Desafiaremos as práticas e políticas que ameacem a sua 
dignidade concedida por Deus. Continuaremos a promover as masculinidades positivas em que os 
meninos e os homens se tornam responsáveis e parceiros estratégicos na prevenção de gravidezes 
precoces. Motivados pela nossa fé, fortalecidos pelas nossas experiências, inspirados pela nossa 
visão para uma juventude vibrante, empenhamo-nos a participar de forma ativa na resposta à 
questão da gravidez precoce no seio das nossas escolas, comunidades, nações e na nossa região.

ESTE RESUMO FOI ELABORADO PELAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES:

BOTSWANA COUNCIL OF CHURCHES

Bahá’í Community of South Africa


