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OBJETIVOS

❏ Discutir as motivações que levaram à criação 
da ONU.

❏ Conhecer a Declaração dos Direitos Humanos e 
o porquê de sua criação.



Você lembra qual era a finalidade da Liga das Nações e
quando ela foi criada?

Por que a Liga das Nações fracassou em seu objetivo
principal?

CONHECIMENTOS PRÉVIOS



A Liga das Nações era uma associação internacional criada
ao final da Primeira Guerra Mundial para manter a paz
mundial.

Por que ela não conseguiu evitar um novo conflito
mundial.

CONHECIMENTOS PRÉVIOS



Você sabe por que a ONU foi
criada e como ela funciona?

Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas#/media/Ficheiro:Flag_
of_the_United_Nations.svg> Acesso em: 22 jul. 2020.

PROBLEMATIZAÇÃO



Atualmente a ONU conta com a

participação de 193 países. Entre suas

atribuições está manter a segurança

no mundo, construir relações

amigáveis entre as nações, promover

progresso social, melhores condições

de vida e proteger os direitos

humanos. O Brasil foi um dos 51

países fundadores e participa desde

1945.
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CONTEXTUALIZAÇÃO



❖A destruição material e

humana causada pela Segunda

Guerra Mundial foi o maior até

então visto.

❖Muitos países europeus

estavam em ruínas.

❖Com o fracasso da Liga das

Nações e o trauma da guerra,

aflorou a preocupação com a paz

mundial.

CRIAÇÃO DA ONU

Assembleia geral da ONU em Nova York. Disponível em 
encurtador.com.br/hijJL. Acesso 25.03.2021



❏ Manter a paz e a segurança internacionais;

❏ Desenvolver as relações amistosas entre as nações;

❏ Conseguir uma cooperação internacional para resolver

problemas internacionais;

❏ Promover o respeito aos direitos humanos e as

liberdades fundamentais.

PRINCIPAIS OBJETIVOS DA ONU



COMPOSIÇÃO DA ONU

•Composto por 193 países membro,

mas só cinco deles têm assento

permanente.

•Estabelecida por seis órgãos

principais: a Assembleia Geral, o

Conselho de Segurança, o Conselho

Econômico e Social, o Conselho de

Tutela, a Corte Internacional de

Justiça e o Secretariado.

Disponível em <encurtador.com.br/syHM3> Acesso 06.04.2021



ATIVIDADE

Em azul, estão os países membros permanentes do Conselho de
Segurança da ONU. Com base na análise do mapa e em seus
conhecimentos, explique do que se trata esse Conselho e quais
são os países membros permanentes que possuem o poder de
veto.
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CORREÇÃO DA ATIVIDADE

Com base na análise do mapa e em seus conhecimentos,
explique do que se trata esse Conselho e quais são os países
membros permanentes que possuem o poder de veto.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas é um órgão cujo
mandato é preservar a paz e a segurança internacional. É o
único órgão do sistema internacional capaz de definir decisões
obrigatórias para todos os Estados-membros da ONU. Apenas
Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e Rússia têm o
poder de veto.



DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

❏Em 1948, após os horrores da Segunda Guerra e do

holocausto, foi elaborada a Declaração Universal dos

Direitos Humanos (DUDH).

❏Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas

como uma norma comum a ser alcançada por todos os

povos e nações;

❏Estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos

direitos humanos.



DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Artigo I: Todos os seres humanos nascem

livres e iguais em dignidade e direitos. São

dotados de razão e consciência e devem

agir em relação uns aos outros com

espírito de fraternidade.

Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Roosevelt> Acesso 06.04.2021

Leonor Roosevelt (1884-1962) foi uma grande 
ativista dos direitos humanos.



ATUAÇÃO DA DDH

❏ Em crimes contra a humanidade: crimes de guerra e 
genocídios; 

❏ Na violação de direitos civis e políticos: minorias 
étnicas e religiosas, mulheres e LGBTQI+; 

❏ No trato e seguridade de imigrantes e refugiados: 
situação de conflito, crise política e econômica. 



ATIVIDADE
(Enem- Adaptada) A Declaração Universal dos Direitos
Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU
na Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, foi um
acontecimento histórico de grande relevância. Ao afirmar, pela
primeira vez em escala planetária, o papel dos direitos humanos
na convivência coletiva.

LAFER, C. Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). In: MAGNOLI, D. (Org.) História da 

paz. São Paulo: Contexto, 2008.

Em que se sentido a DDHC pode ser considerada um marco nas 
relações internacionais?



CORREÇÃO DA ATIVIDADE

Elaborada após a 2º Guerra Mundial e o Holocausto, a

Declaração Universal dos Direitos Humanos traz como

pilar a defesa dos grupos vulneráveis, algo inédito na

relação entre os países. Entre seus pilares estão: a

autodeterminação dos povos, a condenação da

escravidão e a defesa de grupos minoritários.



RETOMADA

❏ A ONU foi criada em 1945, com a participação de 51

países, com o propósito de manter a paz e a segurança

mundiais.

❏ Tem sede em Nova York e conta com 193 países

atualmente. Cinco são membros permanentes.

❏ A Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948

que estabelece os direitos fundamentais do ser humano.
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