
 

n  

 

Dossiê 
 

 

República 
Federativa do 

Brasil 
 

 

 

 

 

 

   

INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

O Brasil é um país localizado no Leste da América do Sul, na fronteira 
com o Oceano Atlântico, sendo a sua capital a cidade de Brasília. O 
país é o quinto maior do mundo em área total e é um dos mais 
diversificados etnicamente, religiosamente e culturalmente, devido o 
país ter sido anteriormente uma colônia. Tem uma população com 
cerca de 205.823.665 milhões de habitantes e área de 8,515,770 
km². Tem como língua oficial o português e como forma de governo 
uma república federal presidencialista. A sua economia é 
caracterizada por grandes e bem desenvolvidos setores de 
agricultura, mineração, manufatura e serviços, e uma classe média 
em rápida expansão, superando a de todos os outros países sul-
americanos. O seu PIB, per capita, é de $ 15.200. Além do Conselho 
de Direitos Humanos, o Brasil participa de outras Organizações 
Internacionais como: BRICS, G-15, Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO), Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e Organização Mundial da Saúde (OMS). 

A Mutilação Genital Feminina 

A constituição de 1988 aborda, em respeito aos direitos humanos da 
mulher, a necessidade da igualdade de gêneros assim como a 
proteção da integridade física, psicológica e emocional da mulher. 
Para que isso ocorra é necessário a existência de leis com o intuito de 
proteger os seus direitos como ser humano, a exemplo disso temos a 
lei contra a violação e violência doméstica que criminaliza a violação 
da mulher, incluindo estupro, entretanto mesmo que as leis ajam de 
forma universal, buscando manter a igualdade de direitos através das 
normas, ainda existe uma distância entre leis e realidade que só 
poderá diminuir através de uma ação política que as tornem 
realmente eficazes. Apesar de não apresentar casos de mutilação 
genital feminina, o Brasil é um dos países da América Latina que, 
busca garantir a proteção dos direitos da mulher, para que possa, 
assim, assegurar a equidade de direitos no seu território. 

 

Direitos Humanos 

O Brasil com as suas acentuadas desigualdades tanto no 
âmbito social quanto no econômico, busca salvaguardar , 
através das suas normas, em sua constituição, os direitos 
humanos como o direito à vida, à privacidade, 
à igualdade, à liberdade, além de outros, como direitos 
inerentes ao ser humano. O artigo primeiro da 
Constituição de 1988 consagra o princípio da cidadania, 
dignidade da pessoa humana e os valores sociais do 
trabalho, e no seu quinto artigo ele designa os direitos 
principais já citados como, por exemplo, o direito à vida. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_%C3%A0_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_%C3%A0_privacidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igualdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade


 

 


