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Resumo: O matrimônio infantil, prática comum à humanidade em séculos 
passados, ainda persiste em diversos países ao redor do globo como 
consequência da cultura patriarcal que subsiste nas sociedades 
contemporâneas. Tendo em vista o reconhecimento internacional do 
casamento precoce como ato violador de direitos humanos, o presente 
artigo visa descortinar as suas principais causas e apontar potenciais 
ataques a direitos fundamentais provocados pela união matrimonial em 
tenra idade. Com esse intento, inicialmente expõe-se os aspectos 
concernentes ao matrimônio infantil, Em seguida, apresenta-se o 
tratamento legal concernente ao tema no ordenamento jurídico brasileiro 
e em outros países. Sequencialmente, é feita a exposição de possíveis 
fatores que influenciam o casamento infantil. Por meio de pesquisa de 
natureza exploratória, à luz da legislação infraconstitucional e do direito 
comparado, o trabalho busca ressaltar as possíveis consequências 
infligidas mormente à menina submetida a união precoce, bem como a 
necessidade de alteração da problemática em comento. 

Palavras-chave: casamento infantil; infância; UNICEF, direitos humanos; 
direito comparado. 
 

Abstract: Child marriage, a practice common to humanity in centuries 
past, still persists in several countries around the globe as a consequence 
of the patriarchal culture that subsists in contemporary societies. In view 
of the international recognition of early marriage as an act that violates 
human rights, this article aims to uncover its main causes and point out 
potential attacks on fundamental rights caused by marital union at a 
young age. With this intent, initially it exposes aspects concerning child 
marriage. Then, it presents legal provisions concerning the marriage of 
minors in the Brazilian legal system and at other countries. Following, it 
is exposed possible factors that influence the practice of child marriage. 
Through exploratory research, in the light of infraconstitutional 
legislation and comparative law, the work seeks to highlight the possible 
consequences inflicted mainly on the girl submitted to early union, as well 
the need to change the problem in question. 

Key words: child marriage; childhood; UNICEF, human rights; 
comparative law. 
 

Resumen: El matrimonio infantil, una práctica común a la humanidad en 
siglos pasados, aún persiste en varios países del mundo como resultado 
de la cultura patriarcal y sexista que subsiste en las sociedades 
contemporáneas. En vista del reconocimiento internacional del 
matrimonio precoz como un acto que viola los derechos humanos, este 
artículo tiene como objetivo apuntar sus principales causas y señalar 
posibles ataques a los derechos fundamentales causados por la unión 
matrimonial a una edad temprana. Con esta intención, inicialmente 
expone aspectos relacionados con el matrimonio infantil. Luego, presenta 
disposiciones legales sobre el matrimonio de menores en el sistema legal 
brasileño y en otros países. Secuencialmente, se exponen posibles factores 
que influyen en el matrimonio infantil.  A través de la investigación de 
carácter exploratorio, a la luz de la legislación infraconstitucional y el 
derecho comparado, el trabajo busca resaltar las posibles consecuencias 
infligidas a la niña sometida a una unión temprana, así como la necesidad 
de cambiar el problema en cuestión. 

Palabras clave: matrimonio infantil, infancia, UNICEF, derechos 
humanos, derecho comparado. 



Matrimônio Infantil: uma violação de Direitos Humanos 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  13 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

 

 

 

Introdução 
 

O casamento infantil é um fenômeno que persiste em diversos países do 
mundo, o que gera grandes discussões. No Brasil, a taxa desse fenômeno é a maior 
dentre os integrantes da América Latina, além de configurar o 4º lugar no índice 
global, em números absolutos, de acordo com uma pesquisa divulgada pela 
Organização das Nações Unidas (2018). Os dados disponibilizados resultam em uma 
preocupação a respeito das consequências levadas mormente às meninas que são 
direcionadas a essa prática. 

 

Com o fito de compreender a prática do casamento infantil, suas principais 
causas, possíveis consequências e como isso se apresenta enquanto uma violação de 
Direitos Humanos, este estudo eleva duas premissas importantes como ponto de 
partida. A primeira, é considerar como interesse deste artigo, toda pessoa do gênero 
feminino que possua até 18 anos, devido a sua maior protagonização nas estatísticas 
sobre o assunto. E a segunda, a construção sócio-cultural brasileira, fundamentada 
no patriarcalismo que, ainda hoje, encontra suporte no meio social e desponta como 
um vetor do casamento infantil.  

 

A partir disso, é necessária a apresentação do ato núbil infantil, por meio de 
análises estatísticas sobre os seus aspectos relevantes. Seguida de uma visão 
dogmático-jurídica acerca do casamento infantil no ordenamento jurídico 
brasileiro, abarcando dispositivos, definições e requisitos concernentes, bem como 
uma breve exposição do tratamento legal conferido ao matrimônio precoce em 
outros países. Para avanço da problemática faz-se necessário evidenciar suas raízes 
na sociedade brasileira. Em arremate, discutir-se-á os principais aspectos das 
consequências ocasionadas mormente na vida das meninas submetidas ao 
casamento precoce. Trata-se de uma pesquisa exploratória, cuja natureza da 
vertente metodológica é qualitativa, com procedimento técnico bibliográfico e 
análise da legislação infraconstitucional e comparada. 

 

1.  O casamento infantil 
 

Internacionalmente considerado como uma violação de direitos humanos, o 
casamento infantil consiste na união de um menino e uma menina em que pelo 
menos um dos cônjuges possua idade inferior a 18 anos5, podendo o outro cônjuge 
ser muito mais velho ou da mesma idade. Mundialmente, essa prática pode ser 
realizada formalmente, constituída em conformidade com o ordenamento jurídico 

 

5 Verifica-se que o termo infantil difere do estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), que designa como criança até os 12 anos e adolescente dos 12 aos 18 anos. O parâmetro usado 
para este artigo advém da Convenção sobre os Direitos da Criança, artigo 1, Parte I, ratificado pelo 
Brasil em 1990. 
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pátrio, ou informalmente, visto que em diversos países há um distanciamento para 
o processo formal ou a vedação da prática. 

 

Ademais, embora tanto meninas quanto meninos tenham a probabilidade de 
serem submetidos ao casamento em tenra idade, dados do relatório “Ending Child 
Marriage: Progress and Prospects” (UNICEF, 2018), a figura feminina está sujeita a 
esta união seis vezes mais do que a masculina. Isto decorre, principalmente, em 
virtude de questões culturais e de gênero, que serão expostas posteriormente. Nesse 
viés, tendo em vista este dado alarmante, apenas os aspectos relacionados ao 
casamento de crianças do sexo feminino serão abordados pelo presente artigo. 

 

É imprescindível notar que, em perspectiva histórica, a prática é comum na 
humanidade, haja vista que com a baixa expectativa de vida nos períodos históricos 
mais antigos, as uniões aconteciam no início da puberdade para garantir a 
manutenção da prole. Contudo, ao longo dos períodos históricos, as mulheres 
começaram a casarem-se mais tarde devido ao aumento da expectativa de vida e da 
mudança de perspectivas, indo além de casar e ter filhos. Entretanto, nota-se que 
essa realidade é desconhecida por muitas jovens atualmente, que, sem autonomia, 
são forçadas a contrair matrimônio em tenra idade, inclusive com idades abaixo do 
mínimo legal ou em uniões informais ilegais, por diversos fatores que serão infra 
tratados. 

 

Salienta-se, ainda, a possibilidade de encontrar esse tipo de união ao redor de 
todo o globo. A UNICEF (2020) estima que 650 milhões de mulheres vivas 
atualmente no mundo se casaram durante a infância e que mais de 150 milhões irão 
se casar antes de completarem dezoito anos até 2030. Na última década, em 
perspectiva mundial, o número de casamentos infantis reduziu significativamente, 
de 25% para 21% (UNICEF, 2020). Entretanto, a América Latina e o Caribe não 
demonstraram progresso no combate a prática, mantendo os mesmo índices há 
mais de duas décadas (UNICEF, 2018).  

 

Nesta parte do globo, 1 em cada 4 mulheres se casaram antes de completar 18 
anos, em geral, por meio de uniões informais, na qual a menina reside com o seu 
cônjuge. Estimativas indicam que se a região continuar apresentando o mesmo 
baixo desempenho no combate da prática, em 2030 terá o segundo maior índice de 
casamento infantil do mundo, estando abaixo apenas da África Subsaariana 
(UNICEF, 2019). Isso, devido tanto à inefetividade das atuais medidas adotadas, 
como também à expectativa de aumento populacional naquela região, que 
culminará em mais crianças expostas à probabilidade de sofrerem com esta prática. 

 

Evidencia-se, ainda, que no Brasil, cerca de 3.034.000 milhões de mulheres 
entre 20 e 24 anos se casaram formalmente antes do 18 anos representando 36% 
do total de mulheres casadas nessa faixa etária no país (ONU, 2018). Isso, no ranking 
de países em que a prática ainda é recorrente, torna o país o 4º maior no mundo, e 
1º na América Latina. Dados preocupantes, principalmente ao levar em 
consideração o desconhecimento do número de uniões informais, que a simples 
ocorrência nos leva a infelizes constatações para a sociedade brasileira, como 
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apresentaremos ao longo deste trabalho, tanto ao analisar as causas quanto a 
previsão das consequências.  

 

2.  O casamento de menores na legislação brasileira 
 

O casamento é uma das formas de regulamentação social da convivência entre 
pessoas que se entrelaçam pelo afeto (FARIAS; ROSENVALD, 2008). Estabelecendo, 
assim, comunhão plena de vida, baseado na igualdade de direitos e deveres dos 
cônjuges (art. 1.511, CC), no momento em que manifestam perante o juiz a vontade 
de estabelecer vínculo conjugal, e esse os declara casados (art. 1.514, CC). Assim, 
configura-se como uma união formal e solene, com o objetivo de estabelecer uma 
junção de vidas e afetos, não tendo finalidades específicas, como outrora alguns 
autores referenciavam a procriação. Também, requer alguns requisitos para que se 
reconheça como tal e não somente como um ato jurídico qualquer. 

 

Como observado, trata-se de um negócio jurídico, não se confundindo com um 
contrato, como assevera Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2008), que produz 
efeitos a partir do momento em que é atestada a sua validade, e, dissolvido apenas 
pelos requisitos dispostos no art. 1.571, CC, isto é, pela morte de um dos cônjuges, 
pela nulidade ou anulação do casamento, pela separação judicial ou pelo divórcio. 
Ainda, deverá analisar os critérios relacionados à capacidade para o ato núbil com 
vista na idade dos cônjuges, tema do presente artigo. 

 

Na parte geral do Direito Civil, a incapacidade absoluta é atribuída aos 
menores de 16 anos, aos de 16 e menores de 18 anos é dada a capacidade relativa, 
ao passo em que aos 18 anos institui-se a maioridade, alcançando a plena capacidade 
de exercício de todos os atos da vida civil. Entretanto, a capacidade jurídica é 
diferente da capacidade para o casamento. Este exige uma capacidade específica, 
haja vista que a capacidade genérica pode não ser suficiente para o ato matrimonial. 
Faz-se necessária, portanto, a capacidade ad hoc, específica para o melhor enfeixe 
sob a noção de legitimidade (FARIAS; ROSENVALD, 2008). 

 

Nesse sentido, ao analisar o aspecto etário como um dos fatores para o 
casamento, nota-se que a idade núbil legal ocorre aos 18 anos, contudo, com a figura 
jurídica da emancipação, a partir dos 16 anos considera-se a plena capacidade 
matrimonial, nos termos do art. 5°, inciso II, e do art. 1.517 do Código Civil. 
Recentemente, tornou-se vedada, em qualquer hipótese, a união daqueles que não 
atingiram a idade núbil, nos termos do art. 1.520, com redação dada pela Lei nº 
13.811 de 2019, ainda que possuam os requisitos legais previstos anteriormente.  

 

Portanto, apenas indivíduos maiores de 18 anos podem contrair o matrimônio. 
Assim, o primeiro documento exigido para os nubentes é a certidão de nascimento 
ou documento equivalente (art. 1.525, I, CC), para provar a idade mínima para o ato. 
Desse modo, os casamentos porventura celebrados em que pessoa que não possua 
este requisito terão como consequência a anulabilidade.  

 

Na disposição revogada, os menores de 18 anos deveriam possuir o 
consentimento de ambos os pais, ou apenas um deles nos casos em que o outro 
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estivesse morto, ausente por declaração judicial ou destituído do poder familiar. 
Caso houvesse desaprovação dos pais, poderia haver supressão pelo juiz. O pedido 
poderia ser iniciado por ambos nubentes ou pelo Ministério Público, sendo que se a 
iniciativa partisse do incapaz, deveria ser assistido por advogado ou Defensoria 
Pública. Além disso, estes casamentos ficariam submetidos ao regime de separação 
de bens (art. 1.641, III, CC), em razão da proteção do patrimônio do incapaz, havendo 
posterior possibilidade de mudança, quando o menor atingisse a maioridade, 
mediante a anuência de seu cônjuge (art. 1.639, §2°, CC). 

 

2.1  Casamento civil: aspectos trazidos pela lei nº 13.811/2019 
 

Após vislumbrar os aspectos gerais concernentes ao casamento, é importante 
ressaltar algumas particularidades daquele celebrado com os absolutamente e 
relativamente incapazes, de acordo com a lei civil. Em que pese existir uniões 
matrimoniais com pessoas nesta idade que tenham a consciência e a vontade de 
assumir essa decisão para a vida, a realidade brasileira mostra um contexto 
diferente em grande parte dos casos, sendo está a problemática trazida por este 
trabalho.  

 

Por isso, em 2019, foi sancionada a Lei n° 13.811, que edita o art. 1.520 do 
Código Civil, com o objetivo de proibir o casamento antes da idade núbil, isto é, 16 
anos. Antes, era permitido na condição de gravidez e para evitar imposição ou 
cumprimento de pena criminal. Este último, é a parte mais polêmica do artigo, por 
isso, é importante verificar o seu histórico na legislação brasileira para entender o 
debate que a envolve e a conclusão acertada que levou à exclusão desta hipótese do 
ordenamento. 

 

O Código Penal de 1940 (BRASIL, 1940) previa como uma das hipóteses de 
extinção de punibilidade no art. 107, inciso VII, o casamento do acusado com a 
vítima de crimes contra os costumes, ou seja, aqueles dispostos nos capítulos dos 
crimes contra a liberdade sexual, dos crimes sexuais contra vulnerável e do rapto. 
Em uma visão pouco apurada já percebia-se a possibilidade da existência de uniões 
arranjadas para extinguir a punibilidade do criminoso em casos de estupro em 
indivíduos entre 14 e 18 anos, conforme a disposição original.  

 

Contudo, essa prática foi contemplada pelo legislador como algo inconcebível, 
de modo que em 2005 a lei nº 11.106 foi sancionada a fim de revogar o art. 107, VII, 
do CP para evitar a impunibilidade do criminoso que usava o matrimônio para 
permanecer em liberdade. Por conseguinte, em 2009, foi sancionada a lei nº 12.015 
que traz como defeso atos sexuais contra menores de 14 anos, passando a legislar 
sobre esta parcela da sociedade, outrora silente.  

 

Ocorre que mesmo após todas essas medidas para evitar o matrimônio de 
crianças menores de 16 anos, o art. 1.520 do CC não foi alterado, sendo assim, 
permaneceu a possibilidade de casamento para evitar a punibilidade do agente 
criminoso em crimes cometidos contra menores de 16 anos, de forma mais 
específica, em casos de estupro de vulnerável - menores de 14 anos - se houvesse a 
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união pelo ato núbil. Embora muitos doutrinadores entenderem a revogação tácita 
deste dispositivo desde 2005.  

 

Nesse sentido, o Projeto de Lei nº 56/2018 (BRASIL, 2018) foi proposto na 
Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados, para alterar este 
dispositivo e elucidar o problema. O projeto passou em tempo razoável por todo 
processo legislativo e entrou imediatamente em vigor a partir de 12 de março de 
2019. Um grande avanço legislativo que, entretanto, não se demonstra suficiente 
para acabar com o casamento infantil no Brasil, tendo em vista a permanência de 
uniões informais, isto é, quando não há celebração ou registro formal. E é nesse viés 
que o presente artigo pretende abordar o tema.  

 

3.  Tratamento legal comparado do casamento infantil 
 

Como exposto, considera-se casamento infantil a união em que ao menos um 
dos cônjuges não tenha dezoito anos completos. Tal definição está em harmonia com 
diversos acordos, convenções e tratados internacionais, como a Convenção sobre os 
Direitos da Criança, Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Contra as Mulheres e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Nesse viés, diversos fatores explicam esta idade ser entendida como suficiente para 
encerrar a infância e tornar o ato núbil aceitável, dentre eles estão a preparação para 
vida sexual, a correspondência com o fim da vida escolar básica e o desenvolvimento 
da capacidade de escolha sobre o casamento (WODON et. al, 2017).  

 

Nessa perspectiva, o Comitê da ONU sobre Direitos das Crianças recomenda 
expressamente que os Estados revisem e, se necessário, reformem a sua legislação 
pátria a fim de elevar para dezoito anos a idade mínima para o casamento, 
independentemente do consentimento parental (CRC, 2003). Todavia, em 
contramão aos direitos internacionalmente assegurados às crianças, o ordenamento 
jurídico de diversos países, inclusive daqueles considerados desenvolvidos, permite 
o casamento antes de ambos os cônjuges terem completado a maioridade, podendo 
ocorrer com ou sem o consentimento dos genitores em decorrência de uma situação 
específica ou da mera vontade dos envolvidos.  

 

O Código Civil Francês (1804), por exemplo, estabelece no art. 144 que o 
casamento não pode ser contraído por menores de dezoito anos. Porém, em seguida, 
o art. 145 prevê que o Promotor de Justiça do local da celebração pode dispensar o 
requisito etário por motivos graves, não havendo uma especificação de uma idade 
mínima para que seja concedida essa exceção, bem como quais seriam os motivos 
considerados graves. Vale salientar que nessa hipótese faz-se também necessário o 
consentimento dos pais (art. 148).  

 

Entretanto, ainda que haja a previsão, o art. 156 enuncia que se um oficial 
celebrar um casamento com cônjuges que ainda não tenham a idade mínima 
conferida pela lei, poderá ser condenado à multa proporcional à sua fortuna e caso 
ele já tenha falecido, a ação será movida sobre os herdeiros (art. 200). 
Derradeiramente, um casamento realizado em desconformidade com o citado art. 
144 poderá ser nulo em até 30 anos após a sua celebração, com pedido realizado 
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pelos cônjuges, Ministério Público ou terceiros interessados (art. 184). Salienta-se, 
por fim, que inexistindo consentimento de um dos cônjuges, o ato poderá ser nulo 
em até 5 anos após a celebração matrimonial (arts. 180 e 181). 

 

O Código Civil Italiano (1942), dispõe, no art. 84, que apenas os maiores de 
idade podem se casar, estes considerados a partir dos dezoito anos (art. 2). O mesmo 
dispositivo legal prevê o matrimônio daqueles que possuam dezesseis anos 
completos, desde que verificada a maturidade psicofísica, a validade dos motivos 
apresentados e depois de ouvido o Ministério Público e os pais ou o tutor, quando o 
Tribunal poderá admitir, por motivos sérios, o matrimônio. Assim, difere da 
legislação francesa por ao menos estabelecer um requisito etário mínimo para as 
hipóteses em que é permitido o casamento infantil. 

 

A Alemanha, por outro lado, harmonizou a sua legislação pátria com os direitos 
humanos e vetou de forma absoluta o casamento infantil. Em 2017 o Bundestag, 
parlamento alemão, aprovou uma lei para o combatê-lo (Gesetz zur Bekämpfung 
von Kinderehen), elevando para os 18 anos a idade mínima para o ato, não cabendo 
nenhuma exceção. Assim, a lei aboliu a possibilidade antes prevista do casamento a 
partir dos dezesseis anos sob certas condições (BUNDESTAG, 2017). Além disso, 
estabeleceu que os matrimônios realizados antes da lei entrar em vigor ou 
celebrados no exterior com menores 16 anos são considerados automaticamente 
nulos e com crianças entre 16 ou 17 anos podem ser anulados no tribunal 
(BUNDESTAG, 2017).  

 

Contudo, com relação a este último aspecto a realidade tem demonstrou que a 
norma restou infrutífera. Uma pesquisa realizada na Alemanha em 2019 pela 
instituto Terres des Femmes apontou que os casamentos infantis não foram 
anulados como previsto. Foram relatados 813 casos em todo o país, todavia apenas 
10 uniões foram anuladas. A diretora federal da instituição apontou que os números 
demonstram que a lei não foi implementada no país, além disso, indicou que o total 
de uniões relatadas provavelmente não reflete a realidade, tendo em vista a pouca 
informação disponibilizada para as meninas procurarem ajuda ou serem 
informadas de seus direitos, além das autoridades prestarem pouco a assistência 
adequada (TERRE DES FEMMES, 2019). 

 

Outro aspecto interessante no que concerne a aplicação da lei de combate ao 
casamento infantil alemã é o que tange às uniões celebradas no exterior, 
principalmente referentes aos estrangeiros recém chegados na crise migratória de 
2015. Caso emblemático é de um casal sírio, composto por uma menina de 14 anos 
casada com um homem de 21 anos. O Bundesgerichtshof, Tribunal Federal de Justiça 
da Alemanha, em decisão publicada em 14 de novembro de 2018, suspendeu o 
processo para que o Bundesverfassungsgericht, Tribunal Constitucional Alemão, 
decida se os casamentos celebrados de acordo com a lei estrangeira antes do menor 
ter completado dezesseis anos devem ser considerados nulos sem um exame caso a 
caso, conforme a nova lei, ou não (BUNDESGERICHTSHOF, 2018). A questão está 
prevista para ser decidida em 2020 (BUNDESVERFASSUNGSGERICHT). 

 



Matrimônio Infantil: uma violação de Direitos Humanos 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  19 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

Desta feita, observa-se a necessidade dos países alterarem a sua legislação em 
uniformidade para que o matrimônio infantil seja totalmente vedado em garantia 
aos direitos humanos das crianças. Sendo, ainda, o exemplo da Alemanha 
imprescindível para demonstrar que não basta tão somente a alteração legislativa, 
sendo vital também a adoção de políticas públicas para que realmente haja a 
implementação do regramento.  

 

4.  Fatores que levam ao casamento infantil 
 

É notório a influência que o ambiente familiar exerce na vida do ser humano, 
em especial naqueles que ainda não possuem discernimento, como as crianças. Para 
elas, as experiências advindas do relacionamento com os pais, irmãos e demais 
familiares influenciam na forma de sentir e enxergar o mundo (SALSINHA, 2011). 
Em um ambiente saudável, os aspectos positivos dessa interação contribuem para o 
crescimento pessoal e consciente. Ao contrário, em um ambiente de relações 
conturbadas, via de regra, o desenvolvimento da criança será afetado de modo 
negativo. Portanto, é evidente a importância dos pais no auxílio ao desenvolvimento 
dos filhos. 

 

Nesse ínterim, conclui-se que pais detentores de condutas e discursos de 
cunho machista, procedentes do patriarcado, tendem a influenciar seus filhos em 
igual visão de mundo. É comum encontrar no seio das famílias brasileiras tais 
comportamentos, principalmente apresentados na criação diferente entre meninos 
e meninas. Muitas vezes, é dado a elas brinquedos que estimulam a percepção de 
mãe e cuidadora do lar, enquanto eles têm a instrução de independência e comando 
da ordem da casa, além do incentivo à sexualidade, às vezes, estimulando a 
objetificação da mulher, ainda que inconscientemente. 

 

A construção machista do estereótipo do gênero feminino leva a família e, em 
alguns casos, a própria criança, a acreditarem que a união matrimonial é a melhor 
solução para algumas situações. Assim, “entende-se a disparidade de idade no 
casamento entre homens e mulheres, que está enraizada em países cujo estereótipo 
cultural reduz o papel das mulheres para mães, esposas e donas de casa enquanto 
os homens são os responsáveis pela unidade familiar” (BUNTING, 2005). Nesse viés, 
percebe-se as reações da sociedade em relação à diferença etária de um casal. Se o 
homem for mais velho que a mulher, a relação é considerada como algo comum, 
enquanto o contrário, por vezes, é visto com certa estranheza, por ser tido ainda 
como algo não natural para significativa parcela da sociedade.  

 

O matrimônio é utilizado como forma de controlar a sexualidade das meninas. 
Ao perceber o início da vida sexual ativa das meninas, por volta dos 12 anos de idade, 
quando começam aparecer os sinais do início da puberdade, alguns pais pressionam 
a união como medida preventiva de uma possível gravidez (TAYLOR et al, 2015). 
Também é posto como maneira de evitar comportamentos entendidos como “de 
risco”, por exemplo, ter relações sexuais sem parceiro fixos e sua exposição à rua 
(ONU, 2019).   
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Também em casos que ocorre a gravidez indesejada, muitas vezes por falta de 
educação sexual ou de informação acerca dos meios para sua prevenção, a união é 
vista como o modo mais eficaz de proteger a reputação da menina e da família. O 
casamento é considerado meio para que a jovem não seja mãe solo, situação 
malvista perante a sociedade, e garantir que o pai assuma a responsabilidade pela 
criança que está sendo gerada (ONU, 2019). Sendo este um entendimento com raízes 
no mais puro machismo (SILVA, 2014, p. 16), que busca uma tentativa de manter 
incólume a honra da jovem e de sua família. 

 

Não obstante, dizer que o machismo é o grande vilão não significa dizer que 
ele é o único responsável e que todos os casamentos são impostos pela própria 
família. É comum este ato ser da vontade da própria criança. Contudo, isso não quer 
dizer que não haja machismo influenciando a sua decisão. Afinal, é notório as raízes 
culturais dessa mentalidade, de modo que “a imposição cultural é tão profunda a 
ponto de esses valores serem incorporados no indivíduo, não restando outra 
maneira de ser feliz senão alcançando esses padrões” (MASSAD, 2019). 

 

Um fator motivacional com grande relevância para as próprias garotas 
escolherem o matrimônio, é a busca por uma porção de liberdade. Ao saírem da casa 
dos pais e tornarem-se donas de seu próprio lar, as noivas mirins acreditam que 
serão mais independentes e respeitadas pela sociedade. Sendo esse fator ainda mais 
determinante em cenários que a criança sofre abusos em seu lar paternal (ONU, 
2019). Todavia, na realidade, o que muitas vezes ocorre é a manutenção dessa falta 
de liberdade, havendo a mera transmissão da dependência, que antes era 
relacionada aos pais, para a figura do esposo.  

 

Mister consignar a pobreza como outro vetor para o casamento infantil. Em 
sociedades em que os pais enfrentam dificuldades para prover as necessidades 
básicas de seus filhos, ele é visto como meio para garantir a segurança financeira das 
meninas (ONU, 2019). Ademais, na conjuntura de suas filhas estarem gerando uma 
criança, essa solução também parece viável devido à crença familiar de o pai assumir 
a responsabilidade pelo filho que está sendo gerado (GIRLS NOT BRIDES). 

 

5.  Consequências advindas do casamento para a criança 
 

Os direitos humanos, inerentes a todos os seres humanos, visam proteger os 
indivíduos e os grupos de ataques às liberdades fundamentais e à dignidade 
humana. São garantidos a todos, independente de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião, origem social ou nacional ou condição econômica e incluem o direito à vida, 
liberdade, saúde, educação, trabalho, segurança pessoal, entre outros (ONU). 

 

Contudo, o ato núbil infantil se demonstra um grande violador dos direitos 
humanos das crianças submetidas à prática. Estudos apontam que as consequências 
para as noivas mirins estão relacionadas à maior propensão de serem controladas 
por seus maridos, à tendência a desenvolverem problemas de saúde, abandono dos 
estudos e se tornarem hipossuficientes, propiciando um cenário de violência 
doméstica. 
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5.1.  Impactos no direito à liberdade 
 

A Declaração Universal de Direitos Humanos estabelece que todo indivíduo 
possui direito à liberdade, que pode manifestar-se por meio da liberdade de 
pensamento, consciência, religião, opinião, expressão, reunião e associação 
pacíficas, dentre outras formas. Em que pese a garantia de todos gozarem desses 
direitos, as meninas submetidas prematuramente ao matrimônio, por diversos 
momentos, se vêem cerceadas de sua liberdade. 

 

A princípio, a maioria dos casamentos prematuros são forçados. Essa prática 
caracteriza-se pela transferência do poder paternal ao marital, advindo da família 
de origem para a família do marido. A semelhança deste ato remonta os tempos da 
Idade Antiga, em que a união matrimonial representava apenas uma mudança de 
casa, não interferindo na liberdade feminina, porém dando a quem essa liberdade 
era devida (COSTA, 2007).  

 

Apesar de ser uma prática antiga e, como vista, atualmente condenável pela 
moralidade e pelas acertadas atualizações legislativas, que visam a expressão do 
direito fundamental à liberdade, ela ainda pode ser observada. Muitas vezes, as 
noivas crianças são submetidas ao casamento sem concordarem com a prática ou 
com o cônjuge escolhido pela família. Esse tipo de união é comparada à escravidão 
por especialistas em direitos humanos da ONU, tendo em vista as crianças 
experimentarem a servidão doméstica e a escravidão sexual (ONU, 2012), que além 
de serem consideradas formas de supressão da liberdade, também caracteriza-se 
como atos de violência, que não devem ser tolerados perante a sociedade. 

 

Além disso, observa-se que o poder de reduzir a liberdade é um dos fatores 
que atraem adultos a se casarem com meninas em tenra idade. A pesquisa “Ela vai 
no meu barco”, realizada no Brasil, evidenciou que uma das motivações para 
homens adultos se relacionarem com meninas abaixo da maioridade, é o fato de 
serem mais “educáveis” e “maleáveis”, havendo, assim, a expectativa de que as 
esposas sigam as normas postas por eles dentro de casa e do casamento (TAYLOR 
et al., 2015). 

 

A pesquisa mencionada indica, ainda, restrições à liberdade de ir e vir. 
Diversos casos apontam a mobilidade reduzida das esposas, que passam a maior 
parte do tempo em casa, com dificuldades no desenvolvimento de amizades, em 
razão da redução do contato com outras pessoas e a perda da vida social, ao mesmo 
tempo que o marido e as relações intrafamiliares tornam-se a sua única realidade. É 
evidente que as pessoas possuem momentos de isolamento voluntário, contudo, a 
estas meninas sequer há a possibilidade de escolha desta opção. Desse modo, a 
prática impõe uma solidão indevida durante a fase formativa de suas vidas, em que 
há maior valorização da socialização e o contato com seus pares (TAYLOR et al., 
2015). Logo, a convivência social, tão corriqueira atualmente, para libertar das 
turbulências da vida e compartilhar momentos alegres é negada a essas meninas. 
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Destarte, é evidente que o matrimônio infantil aduz uma violação do direito de 
liberdade das noivas precoces em diversas perspectivas. Seja ao serem forçadas à 
sua prática, ao serem controladas pelos seus cônjuges, por terem a liberdade de ir e 
vir reduzida, ou na redução do contato com as demais pessoas da sociedade. Assim, 
evitá-la garante a diminuição do cerceamento da autonomia feminina, tão estimada 
na sociedade contemporânea. 

 

5.2.  Impactos na saúde  
 

Meninas casadas apresentam estado de saúde pior em relação àquelas da 
mesma idade não casadas. Em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos entre 
2001 e 2002, as meninas nessas condições possuíam maiores níveis de depressão, 
ansiedade, isolamento, automutilação e suicídio, do que aquelas que casaram-se 
mais tarde (LE STRAT et. al., 2011). Nesse sentido, Parsons e McCleary-Sills (2015), 
nos afirmam que existe sim relação entre casamento e problemas de saúde mental 
entre as meninas pesquisadas. Isto nos confirma a urgência no combate a esta 
prática, para que as nossas meninas sejam salvas de atitudes arbitrárias daqueles 
que as representam até a maioridade. 

 

Para mais, as meninas não conseguem conversar com seus maridos, 
precipuamente, em relação ao sexo e à prevenção inerente a ele, nesse viés, a 
literatura mostra que o casamento infantil está ligado à saúde sexual e reprodutiva 
precárias. Assim, aumentam-se os riscos de transmissão de doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs), bem como a gravidez precoce, que pode vir acompanhada de 
complicações durante a gestação, em parte devido a falta de cuidados médicos 
adequados e estrutura física imatura (XU et al., 2003, UNICEF, 2014), resultando em 
maior taxa de mortalidade e desnutrição desses bebês (WODON et. al., 2015). 

 

No primeiro caso, é importante ressaltar o aumento das chances de contrair 
HIV (UNFPA, 2013; WALKER et al., 2013). Uma pesquisa realizada em 2015, aponta 
que 7.500 garotas contraíram o vírus. O estudo intitulado “Ending Child Marriage 
and Stopping the Spread of HIV… Opportunities and challenges for action” (2016), 
destaca alguns fatores de risco para a infecção, principalmente na hipótese de 
casamento com um homem muito mais velho, pelo fato de no passado já ter se 
relacionado com outras parceiras. A relutância no uso de contraceptivos, a 
impossibilidade da conversa sobre as necessidades e a impossibilidade de aceder à 
serviços de saúde sexual também são fatores mencionados na pesquisa. 

 

O segundo e terceiro casos elucidam os grandes riscos de uma gravidez, haja 
vista que o corpo de uma menina não é totalmente maduro para passar por uma 
gestação (WODON et al., 2015; UNICEF, 2014). Uma gravidez nessas circunstâncias, 
demanda mais cuidados que uma gravidez normal, quando a mulher possui o corpo 
plenamente formado e apto para receber um feto. Ainda, contrasta com cenário de 
escassez, ou até mesmo de ausência, de recursos para garantir assistência 
necessária durante o período gestacional em contexto normal. Nesse sentido, 
verifica-se que meninas que dão à luz antes dos 18 anos, são de 35% a 55% mais 
propensas a terem bebês prematuros ou com baixo peso ao nascer (NOUR, 2009; 
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UNFPA, 2012; WACHS, 2008), além de possuírem elevação na taxa de mortalidade, 
com maior propensão à debilitação da saúde (NOUR, 2009; WODON, 2015).  

 

É imprescindível salientar os riscos para a mãe. As jovens adolescentes, em 
comparação com outras mulheres, enfrentam maior risco de complicações e morte 
na gravidez ou no parto (OPAS, 2018). Na faixa etária entre 15 e 19 anos, esta é a 
segunda principal causa de morte, sendo a taxa de mortalidade 28% mais elevada 
que para moças com idade entre 20 e 24 anos (UNFPA, 2013). Segundo OMS (1997), 
este tipo de óbito ocorre “durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias 
após o término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez, 
devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas 
em relação à ela, porém não devido à causas acidentais ou incidentais”. Assim, há 
entendimentos de que poderia ser evitado com acompanhamento médico e 
obstétrico, no pré-natal, parto e puerpério (OPAS, 2018). Fatores escassos, como 
supracitado. 

 

Diante do analisado, a melhor forma de manter a integridade física e psíquica 
das meninas expostas a esse tipo de situação é a prevenção do casamento precoce, 
visto que dos nascimentos advindos de mães jovens, 90% são de mães casadas 
(GIRLS NOT BRIDES). Para aquelas que já encontram-se nessa condição, o melhor a 
ser feito é o aumento de cuidados, com programas de saúde materna e planejamento 
familiar, adaptando-os às suas necessidades. Esses podem ser programas que 
ajudam na procura de serviços que deem oportunidade para mudança de vida. 

 

5.3  Impactos na educação  
 

Diversas literaturas evidenciam que os níveis mais baixos de escolarização 
estão relacionados à pouca idade no casamento. A educação é importante para 
moldar as aspirações das garotas para a própria vida, oferecendo habilidades que 
podem ser usadas dentro de suas comunidades, ampliando as possibilidades de 
atuação dentro do mercado de trabalho e aprimorando sua voz e a forma de se 
expressar (THE WORLD BANK, ICRW). Quando há o abandono escolar, 
principalmente em decorrência do matrimônio ou gravidez precoce, há um prejuízo 
em suas vidas e em seu aprendizado. 

 

Em algumas situações, a menina abandona a escola por motivos como o baixo 
desempenho escolar e a falta de apoio parental. Assim, opta por permanecer em 
casa, para auxiliar nas atividades domésticas e nos cuidados com os irmãos, ou 
ainda, começa a trabalhar para ajudar financeiramente no sustento da casa. Desse 
modo, com tantas atribuições na casa e na família, muitas meninas creem que o 
casamento seja a única opção disponível para se tornarem independentes e 
eximirem-se de tamanha responsabilidade familiar.  

 

Contudo, quando se casam, dificilmente retornam à escola, visto que, de modo 
geral, no contexto em que ocorre, a oferta de educação e emprego são pequenas, e 
elas passam a sofrer com barreiras significativas, como a responsabilidade pelas 
tarefas da casa e pelos filhos, quando existentes, contribuição ao sustento do lar e 
até o ciúme do marido. Além de, em certos casos, enfrentarem barreiras geográficas, 
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como nas localidades em que existem poucas unidades de ensino, que são distantes 
uma das outras.  

 

Ademais, além da baixa escolarização limitar as oportunidades, as expectativas 
de emprego e a formação profissional, há afetação nos ganhos econômicos, de modo 
a tornar-se dependente financeiramente do marido. Todo o problema supracitado 
também traz dificuldade ao acesso às informações sobre saúde e bem-estar para si 
e para os filhos (ABU-GHAIDA, KLASEN, 2004), além de acesso limitado aos 
conhecimentos de saúde reprodutiva, com mais vulnerabilidade a fatores de risco, 
como as DSTs. Ou seja, a educação também faz-se importante em aspectos como 
saúde e economia. 

 

É importante frisar que as estimativas também sugerem que da mesma forma 
que o casamento aumenta a evasão escolar, o lado inverso, isto é, o aumento da 
educação escolar, é provavelmente uma das melhores maneiras de evitá-lo. Para 
isso, algumas intervenções concebidas para promover a educação, incluindo ajuda 
financeira, boa formação dos professores, uniformes gratuitos e boas instalações, 
podem ajudar a retardá-lo (THE WORLD BANK; ICRW), visto que esses fatores 
incentivam a participação, não só das meninas, como de toda comunidade ao 
ambiente escolar. Ademais, estando na escola, é importante ensinar tópicos como 
gravidez e casamento precoce, saúde reprodutiva, higiene pessoal, direito das 
crianças e alfabetização financeira, com o objetivo de capacitá-las a elevar a auto-
estima e as próprias aspirações para permanecerem na escola. 

 

5.4  Impactos econômicos  
 

Os aspectos das violações de direitos supramencionados possuem forte 
relação com a situação econômica na qual a menina está inserida. Isso faz parte da 
sua dependência perante o marido, que em geral, por sustentar a casa, acredita ser 
a pessoa que deve controlar tudo referente à ela, incluindo esposa e filhos, deixando, 
muitas vezes, o bem estar de seus dependentes como um ponto irrelevante, 
pensando apenas no próprio bem estar. 

 

Nesse sentido, dados da organização Girls Not Brides, apontam que 50% das 
meninas das famílias mais pobres do mundo são casadas. Além disso, a pobreza a 
que estão acostumados tende a gerar um ciclo intergeracional de pobreza, com alta 
probabilidade de uma mãe que casou ainda criança, ter filhas que se casem durante 
a infância, sendo, essa chance, três vezes maior que em famílias ricas. Tudo isso, 
devido a história única de permanência nesta realidade e o desconhecimento de 
outras vivências que poderiam ter durante suas vidas (GIRLS NOT BRIDES). 

 

Também verifica-se que nos locais em que as pessoas do sexo feminino são 
mais valorizadas, as taxas de casamento infantil são menores. Mantê-las na escola 
faz parte dessa valorização e aumenta a produtividade econômica, mesmo que se 
casem depois. Esta, é uma relação consequencial da intrínseca relação de a economia 
pautar-se no mercado de trabalho, que sempre procura pessoas com boa 
qualificação, que será aprendida pelos meios educacionais. Destarte, as mesmas 
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estratégias usadas para que haja aumento no nível de educação básica também pode 
ser usada para a economia. 

 

Esses aspectos para serem melhorados devem contar com apoio do governo 
de cada Estado, visto que para ele também há vantagens. A diminuição do casamento 
infantil e da pobreza ajuda no desenvolvimento local e no crescimento do país como 
um todo. Isso, porque o impacto econômico, que inclui custos para o sistema de 
saúde, necessidade benefícios advindos de programas sociais, perda de potencial 
humano e continuação da pobreza (THE WORLD BANK; ICRW), irá diminuir, e a 
menina terá potencial para ser economicamente ativa, caso queira e veja 
necessidade, contribuindo para a geração de riquezas e conhecimento não só do país 
como, principalmente, no âmbito familiar. 

 

5.5  Abuso sexual 
 

Cabe destacar dentre todos os tipos de violência enfrentadas por essas 
meninas, a de caráter sexual. A violência sexual infantil é caracterizada como 
qualquer ato ou jogo sexual, entre um ou mais adultos e uma criança ou adolescente, 
que tenha por finalidade o estímulo sexual destes últimos ou sua utilização para fins 
de estimulação sexual própria ou de terceiros (AZEVEDO; GUERRA, 1998, p.33). 
Quando a utilização dessa violência possui fins econômicos há que se falar em 
exploração sexual, enquanto que, quando utilizada para satisfação de interesse 
pessoal do agente agressor, sem obtenção de vantagem econômica, está-se diante 
do abuso sexual (FLORENTINO, 2015). 

 

O casamento infantil, já citado como uma das formas de violência infantil, pode 
ser um meio utilizado para outros tipos de violência, como a violência sexual, seja 
ela a exploração ou o abuso. Em sua maioria, o abuso é o fim mais comum e também 
o que pode levar às consequências mais danosas em curto ou longo prazo, sejam elas 
físicas, psíquicas, sexuais, sociais, dentre outras (FLORENTINO, 2015). 

 

A situação se agrava quando ocorrida dentro do casamento envolvendo esses 
menores, pois, regra geral, foi a própria família quem levou essa criança ou a apoiou 
na realização da união. Nesses casos, levando-se em consideração o perfil até aqui 
traçado das noivas mirins, as próprias vítimas não entendem que estão sendo 
submetidas ao abuso sexual e acabam naturalizando-o, ou, quando não o fazem e 
possuem consciência da violação a seu corpo, veem-se desamparadas por não ter a 
quem recorrer. 

 

A pesquisa intitulada “Out of the Shadows Index”, divulgada na revista 
britânica The Economist, avaliou as medidas adotadas nos países para o combate ao 
abuso infantil. O Brasil encontra-se em 11º em um ranking com 40 países. O estudo 
realizado, que contou com o apoio das fundações World Childhood Foundation e Oak 
Foundation, levou em consideração aspectos como a legislação adotada no país, as 
ações envolvendo o setor privado, a sociedade civil e a atuação da mídia, tendo o 
Brasil conquistado pontuação de 62.4 em uma escala até 100 pontos. 
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Em aparente antagonismo, embora acima da média, a colocação do país na 
referida pesquisa pouco reflete o combate ao abuso sexual nos casos de casamento 
envolvendo crianças. Isso, porque pouco se discute sobre a violação sofrida por elas, 
sendo as medidas adotadas para sua erradicação tímidas e demasiado lentas, 
quando comparadas às medidas adotadas para dar fim ao abuso sexual em suas 
demais áreas de incidência e modalidades, como a prostituição infantil, pornografia 
e abuso sexual extra matrimônio.  

 

5.6  Violência doméstica 
 

O casamento infantil, como visto, apresenta grande incidência no Brasil, sendo 
assim, deve ser entendido como um ato de violência contra a menor. Ao delimitar a 
análise ao grupo específico de meninas que são submetidas à essa prática, a questão 
ultrapassa a violência infantil e se torna quadro de violência contra a mulher. Para 
melhor compreensão de como tal fato é configurado, é necessário a clara 
conceituação e apresentação das modalidades dessa violência. 

 

A Organização Mundial de Saúde define violência como o uso de poder ou força 
física, em ameaça ou na prática contra si próprio, outra pessoa, outro grupo ou 
comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, 
desenvolvimento prejudicado ou privação (WHO, 1996). Por conseguinte, fica claro 
que a violência vai além da lesão física ou estupro, quando se tem por enfoque a 
violência contra a mulher. Nesse contexto, a Lei nº 11.340/2006, conhecida como 
Lei Maria da Penha, no art. 7º, classificou em cinco categorias as formas de abuso 
contra a mulher, sendo elas: patrimonial, sexual, física, moral e psicológica.  

 

Nesse viés, o Serviço de Pesquisa DataSenado (2015) divulgou um relatório 
sobre um estudo realizado com 1.102 mulheres. Nele, apresenta dados relacionados 
à educação e economia, temas já abordados. Em primeiro plano, a renda é um 
quesito indiretamente proporcional a reincidência da violência, isto é, quanto menor 
a renda da mulher, maior a taxa de reincidência na violência. Das mulheres que já 
sofreram violência doméstica, 14% ainda sofrem, sendo que destas, a maior parte 
(34%) está no grupo daquelas que não possuem renda. 

 

Além disso, observa-se que dos motivos que as levam a não denunciar uma 
agressão, a dependência financeira é a segunda maior causa, perdendo apenas para 
o medo do agressor, analisados pelos aspectos relacionados à idade, renda e 
ocupação profissional da mulher. Sendo que uma situação não exclui a outra, motivo 
pelo qual os dados somam mais de 100%. Ao serem perguntadas a idade da primeira 
agressão, 15% afirmaram que possuíam entre 0 e 15 anos, sendo que a maior parte 
das participantes deste quesito eram mulheres sem renda (20%), estudantes (46%) 
e que na época da pesquisa possuíam de 16 a 19 anos (74%). Destarte, entende-se 
que a hipossuficiência econômica, somada a pouca idade nas relações são 
potencializadoras da permanência nas agressões.  

 

Ainda que a pesquisa não tenha feito a relação de estado civil, é perceptível 
que quanto maior o vínculo no relacionamento maior dificuldade existirá para sair 
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daquele status quo. Isso, em razão da valorização social do casamento ainda existir, 
embora paulatinamente venha perdendo sua importância, e também de fatores de 
dependência como a financeira e a afetiva, bem como o medo causado pelo ciclo de 
violência. Ante todos os dados, nota-se que as mulheres submetidas a ele durante a 
infância possuem maiores chances de sofrerem violência doméstica. 

 

Considerações finais 
 

Restou demonstrado a série de direitos humanos violados por meio da prática 
do casamento infantil. Sendo o reflexo de condutas de uma sociedade regida pela 
ótica machista, que diferencia a criação pautada no gênero, condicionando o 
comportamento da menina-mulher, bem como a visão que esta tem sobre si.  

 

A partir desta ótica, fatores como a tentativa dos pais de controle da vida 
sexual da jovem, a gravidez precoce, a busca de liberdade pela noiva mirim e a falta 
de recursos da família para prover o sustento das crianças levam o casamento 
infantil ser visto tanto pela família, quanto pela menina, como o melhor opção. 

 

Assim, frente a realidade de casada, o abandono escolar se torna o principal 
caminho percorrido, causando transtornos econômicos, visto ter menos qualificação 
que outras pessoas que conseguiram completar os anos básicos da escolaridade. 
Passam, ainda, a se sujeitarem ao domínio de seus maridos, sendo cerceadas de sua 
liberdade e aumentando a probabilidade de sofrerem violência doméstica.  

 

Dessa forma, vê-se que a prática configura como uma verdadeira violação de 
direitos humanos, no sentido de prejudicar a liberdade, o desenvolvimento, o acesso 
à educação e a integridade física e psicossocial dessas meninas. Afeta, ainda, a 
dignidade humana, disposta na Constituição Federal como um dos fundamentos do 
atual Estado Democrático de Direito (Art 1º, III, CF/88). 

 

Por derradeiro, conclui-se imprescindivelmente que a adoção de medidas para 
dar fim ao casamento infantil - como a Lei nº 13.811/2019 -  é de suma importância 
para garantir o pleno desenvolvimento social das garotas e do país. Haja vista que a 
diminuição das consequências apresentadas ajudará na erradicação desse problema 
social, que será benéfico tanto às meninas, que não precisarão passar pelo risco de 
violação de seus direitos, quanto ao Estado, que terá maiores ganhos sociais e 
econômicos. 
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