Casamento infantil: o que muda
na sociedade quando a “mulher
de família” é, na verdade, uma
menina?
O Brasil é o quarto país com maior número de meninas que se casam antes
dos 18 anos. Uma realidade que está longe de representar um conto de fadas.
Aos 13 anos, Eliane Nascimento aproveitava a rotina entre a escola e o tempo
livre em casa. Ao completar 14 anos, Lucilene Aparecida já cursava
datilografia, mesmo contra a vontade dos pais, que não queriam a filha
“circulando por aí”. Os 15 anos trazem boas recordações para Daniela dos
Santos: dançar era sua maior preocupação. Aos 17 anos, Elaine Vanessa
Gabriel, a Nanny, passava o dia entregando currículos em shoppings à
procura de emprego. Foi então que um acontecimento mudou o rumo da vida
de todas elas: o casamento.
(UOL Univesa, 16/08/2019 – acesse no site de origem)
Embora o foco na maternidade e no trabalho doméstico seja o modelo de vida
defendido como ideal pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos,
Damares Alves — segundo ela, “mulher nasce pra ser mãe” –, acontece que
na composição das famílias brasileiras esta mulher, muitas vezes, é apenas
uma menina.
Aqui, na maioria das uniões formais ou informais, a menina ou menino tem
menos de 18 anos. Quem é do sexo feminino é mais afetada. São cerca de
três milhões de garotas que mudaram drasticamente suas realidades ao se
casarem na infância ou adolescência, de acordo com o estudo Ela Vai no Meu
Barco: Casamento na Infância e Adolescência no Brasil, produzido entre 2014
e 2015.
Em todo o mundo, cerca de 650 milhões de mulheres se casaram antes do fim
da adolescência, segundo a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a
Infância. Uma em cada cinco meninas está casada antes de completar 18

anos. São 23 delas a cada minuto. Para a organização, essa realidade está
longe de representar um conto de fadas: é um problema a ser enfrentado
uma vez que interfere diretamente nos direitos de crianças e adolescentes
pelo mundo.
Mesmo com um número tão alto de casamentos, quem acompanha de perto
essa realidade afirma que um dos maiores desafios para enfrentar o
problema é a invisibilidade. “Toda vez que a gente fala sobre isso as pessoas
fazem aquela cara de ‘ué?’ porque o casamento infantil é completamente
naturalizado. Isso transforma uma violência desse tamanho, num processo
quase invisível”, afirma Viviana Santiago, especialista em gênero da
Organização Plan International.
Os motivos que levam ao casamento são diversos: vão desde a procura por
proteção contra a violência sexual ou doméstica, casos de gravidez ou falta
de oportunidades no mercado de trabalho, entre outros.
O nível socioeconômico do país também interfere. Os dados da Instituição
“Girls Not Brides (Garotas, Não Noivas, em tradução livre para o português)”
revelam que meninas de famílias pobres têm chances três vezes maiores de
se casar antes dos 18 anos do que meninas de famílias mais ricas.
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