
O País 

O Brasil é uma República Presidencialista situada na 
América do Sul. É banhado pelo Oceano Atlântico ao leste 
e faz fronteira com quase todos os países da América do 
Sul, com exceção  do Chile e Equador.  A capital do país é 
Brasília. Sua população é de aproximadamente  206 
milhões de habitantes.  A língua oficial do país é o 
português. O Brasil foi uma das colônias de Portugal por 
mais de três séculos, até a sua indpendência no ano de 
1822, quando se tornou um sistema monárquico até  1889, 
ano em que foi proclamada a República.  O PIB do Brasil em 
2016  foi de aproximadamente 3.1 trilhões de dólares. O 
Estado brasileiro está presente em organizações 
internacionais como  a Interpol, G-20,  Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), entre outros. 

O CDH e o  Estado 

No Brasil, de forma geral, os maiores problemas 
relacionados aos direitos humanos, reportados por orgãos 
como o CDH, se referem ao uso da força e até homicídios 
por parte das forças do Estado, além de outros abusos 
como a tortura de presos pela polícia.  Há também grandes 
índices de abuso contra crianças e mulheres, tráfico sexual 
e violência.  O governo, em resposta, impõe punições a 
qualquer indivíduo que  cometam esses crimes. O governo 
brasileiro também  protege os direitos fundamentais  para 
refugiados e asilados no território.  Eles recebem 
documentação, acesso a serviços públicos e proteção legal. 
Um exemplo a ser citado é a assistência prestada pelo  
Estado  aos imigrantes haitianos. No CDH, o Brasil volta  
ocupar um dos assentos com direito a voto no ano de 2017, 
representando, juntamente com Cuba, os países da 
América Latina e do Caribe. 

 

 

 Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 

O Estado brasileiro concede aos diferentes grupos étnicos 
proteção a sua cultura e tradições.  Contudo, acredita que 
os direitos inalienáveis do indivíduo não devem ser 
desrespeitados por nenhuma prática tradicional ou 
religiosa. Apesar de não fazer parte de uma prática 
tradicional comum entre os brasileiros,  o governo proíbe o 
casamento de crianças e adolescentes. No entanto, a 
UNICEF  apresentou dados nos últimos anos de que 11% 
das mulheres entre 20 e 24 anos se casaram antes dos 15 
anos. Há igualdade entre crianças do sexo feminino e 
masculino quanto ao acesso à educação, e o Estado garante  
esses direitos. 
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