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O País 

A China, oficialmente reconhecida como República Popular da China, 
se localiza no leste da Ásia, contando com uma área de 
aproximadamente 9,6 milhões de km². Além disso, possui uma 
população de cerca de 1,4 bilhão de habitantes, constituindo o país 
com o maior número de pessoas do mundo. Possui como forma de 
governo um regime presidencialista socialista, sendo o chefe de 
estado o chefe de governo também. Sua capital é Pequim e tem 
como língua oficial o mandarim. O país é oficialmente ateísta, mas 
existem grupos minoritários de religiões tradicionais, cerca de 22%, 
budistas, 18,2%, cristãos, 5,1%, muçulmanos, 1,8%. Desde 1978, o 
sucessor de Mao, Deng Xiaoping, e outros líderes focam no 
desenvolvimento econômico orientado para o mercado e por volta do 
ano 2000, a produção quadruplicou. Para grande parte da população, 
os padrões de vida melhoraram dramaticamente e o espaço para a 
escolha pessoal expandiu-se, mas os controles políticos permanecem 
rígidos. A China é o país com o maior crescimento do mundo nos 
últimos anos, com um PIB, per capita, de 15.400 dólares. Desde o 
início da década de 1990 a China aumentou seu alcance global e 
participação em organizações internacionais como: Organização 
Mundial do Comércio (OMC), G-20, BRICS e Organização das Nações 
Unidas (ONU). 

 
A Mutilação Genital Feminina 

Não existe uma lei específica da China em relação a prática. Além 
disso, não existem casos reportados de mutilação genital feminina no 
país. A Constituição proíbe violências domésticas e sexuais, porém o 
governo não faz cumprir a lei uniformemente, uma vez que elas não 
dispõem de uma definição clara de tais crimes, constituindo uma 
dificuldade tanto para as vítimas apresentarem uma queixa, quanto 
para os juízes de chegarem a uma decisão sobre tais casos. No 
entanto, a lei para a proteção dos direitos e interesses da mulher 
empodera as vítimas a denunciar casos de violência e assédio sexual 
com seus patrões e autoridades. Caso os chefes não tomem medidas 
efetivas para prevenir o assédio sexual, podem ser multados. Além 
disso, há restrições no direito reprodutivo das mulheres, uma vez que 
o governo impôs uma limitação coercitiva (multa para quem 
descumprir) de um filho por casal, negando às mulheres o direito de 
decidir o número de filhos que querem, o que muitas vezes resulta 
em abortos forçados. 

 

Direitos Humanos 

A China não possui proteções constitucionais muito fortes 
para assegurar direitos civis e políticos devido à presença 
de um governo autoritário, sendo a coerção de pessoas 
envolvidos na defesa desses direitos, bem como no 
interesse público e questões de minorias étnicas 
permaneceu grave. Ademais, tortura e coação de 
confissões de prisioneiros e detenção e assédio de 
jornalistas, advogados, escritores, blogueiros, 
dissidentes, peticionários e outros cujas ações as 
autoridades consideraram inaceitáveis são outras das 
violações dos direitos humanos no país. Também se 
verifica a falta de um devido processo nos processos 
judiciais, o controle político dos tribunais e juízes, os 
julgamentos fechados, o recurso à detenção 
administrativa, a não proteção dos refugiados e dos que 
requerem de asilo, os desaparecimentos extrajudiciais de 
cidadãos, as restrições às organizações não 
governamentais e discriminação contra as mulheres, as 
minorias e as pessoas com deficiência. 

 



 

 


