
O país 
 
O Equador ou República do Equador é um país situado na 
América do Sul, cuja capital é Quito. Ele faz fronteira com 
Colômbia e Peru, além de ser banhado pelo Oceano Pacífi-
co. Após ter sido uma colônia da Espanha imperial, tornou-
se independente em 1822. Possui uma população de apro-
ximadamente 16,14 milhões de habitantes, seu PIB é de 
$100,9 bilhões, e sua economia está voltada principalmente 
para o comércio de petróleo, além do setor agrícola. O 
Equador é um país multicultural e multiétnico, formado por 
brancos, indígenas, negros e mestiços.  A cultura indígena 
constitui uma das maiores composições culturais do Equa-
dor e é a mais afetada pela economia do país, uma vez que 
terras silvícolas têm sido tomadas pelas petrolíferas. A mai-
or parte da população equatoriana é seguidora do catolicis-
mo, e o país adota o sistema de separação entre Estado e 
Igreja. O país faz parte das Nações Unidas (ONU), da Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT), da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), e vários outros. 

 
O CDH e o Estado 
 
O Equador é o Estado mais avançado da América Latina em 
termos constitucionais no sentido de reconhecer os direitos 
coletivos. No entanto, o país é um grande violador dos di-
reitos indígenas e também de minorias homo, bi e transe-
xuais. Além disso, o Estado censura a imprensa através de 
leis de controle. O tráfico de pessoas é outra violação dos 
direitos humanos que também é frequente, juntamente 
com o narcotráfico, um dos temas que o país mais busca 
solucionar. O país é membro do Conselho de Direitos Hu-
manos da ONU até o ano de 2018. 
 
 
 
 
 
 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
 
O trabalho infantil é uma realidade comum no país, uma 
prática intrínseca à cultura equatoriana que tem o apoio das 
próprias crianças. O abuso sexual, especialmente no âmbito 
escolar, é muito frequente no Equador, uma vez que um a 
cada quatro estudantes já foram vítimas dessa prática. Des-
sas vítimas, os maiores números de abuso são contra indí-
genas, imigrantes e meninas. O país é fortemente engajado 
em campanhas e programas contra o tráfico de crianças, e 
a prática de mutilação genital feminina é considerada prati-
camente erradicada. 
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