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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social  

Objetos de conhecimento: Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas. 

 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um documento que determina os direitos 

básicos de todo ser humano, independente de seu credo, etnia, posição social, etc. Foi produzido 

por uma comissão da Organização das Nações Unidas (ONU) e aprovado em uma Assembleia 

Geral que aconteceu em 1948. 

Esse documento contém 30 artigos, os quais consolidam o 

conceito de direitos humanos por meio do ativismo e da luta 

por melhorias para toda a humanidade. 

Quem elaborou a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e em que circunstâncias? 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada 

por um comitê criado pela ONU no começo de 1946. O 

surgimento da DUDH está diretamente relacionado com os 

acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, a maior guerra 

da história da humanidade, marcada pelos horrores do 

Holocausto e das bombas atômicas.       Fonte: freepik.com 

No contexto em que foi criada essa comissão, o mundo ainda estava descobrindo todos os crimes 

cometidos durante os seis anos de guerra.   

Esses horrores eram revelados, principalmente, pelos tribunais criados para julgar os crimes de 

guerra cometidos por nazistas e japoneses na Europa e Ásia. 

Com todos os sofrimentos desse conflito ainda frescos na memória, as grandes nações, por meio 

da ONU, resolveram elaborar um documento que estabelecesse direitos básicos a todos os 

humanos a fim de evitar que novos horrores voltassem a acontecer.  

O que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos? 

A DUDH contém 30 artigos, os quais tratam a respeito dos direitos básicos de todos os seres 

humanos. O documento também aborda questões relativas à liberdade religiosa, liberdade de 

expressão, liberdade de imprensa e direito à propriedade. Além disso, condena práticas como 

tortura e escravidão. 
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O primeiro artigo é a base desse documento e afirma que: “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”. 

A declaração aborda ainda outras questões, como o direito de 

todo ser humano de procurar livremente um emprego que lhe 

ofereça condições justas e favoráveis, além de ter direito a férias 

remuneradas. A DUDH estabelece também o direito de todo ser 

humano ter acesso a fontes de lazer e a tempo livre, bem como de 

participar da vida cultural de sua comunidade. 

 

Desafios do futuro 

Claro que a existência da Declaração Universal dos Direitos Humanos não impede que as 

pessoas sejam oprimidas, escravizadas, exploradas, tiranizadas. No entanto, esse documento 

representa um guia para toda a humanidade na busca de um futuro com uma sociedade mais 

justa e igualitária. 

Ainda existem desafios a serem cumpridos, pois milhões de pessoas são escravizadas, outras 

tantas são perseguidas por sua opção religiosa, por sua sexualidade, etc. Há também registros 

recentes de tortura na história de nosso país e de muitos outros. Apesar disso, é inegável a 

importância da DUDH na luta por mais dignidade. Por isso, essa declaração deve ser defendida 

por todo ser humano. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/historia/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.htm 

Acesso em 23/04/2020 

Se possível, acesse o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=95pHjoKfeAA 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=95pHjoKfeAA
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Após a leitura e compreensão do texto, realize as atividades a seguir em seu caderno. 

 

1- Abaixo há frases em que se pratica a Declaração Universal dos Direitos Humanos e se viola os 

direitos humanos. 

Violar significa deixar de cumprir algo; deixar de respeitar algo; desrespeitar. 

Escreva em seu caderno o porquê algumas frases estão violando a DUDH 

a) Uma garota muçulmana foi impedida de usar seu véu dentro de um shopping. 

b) Uma criança de 8 anos foi impedida de trabalhar. 

c) Um menino negro foi discriminado por sua cor durante um processo seletivo para 

emprego. 

d) Uma mulher não conseguiu a vaga de emprego porque tinha filhos e eles o 

atrapalhariam segundo o chefe responsável pela vaga. 

e) Um grupo de pessoas foi preso por terem 20 funcionários em regime de escravidão 

dentro de uma fábrica de calçados. 

 

2- O direito a seguir também está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, veja só: 

 “O direito de questionar os valores, o direito à educação  

e o direito à informação (verdadeira e de qualidade)”. 

Agora, observe a tirinha do Armandinho: 

 

Nessa tirinha, Armandinho afirma que para ele, uma pessoa de sucesso é alguém que é feliz 

independente dos bens materiais que possui. E você? O que te traz felicidade? Concorda com 

Armandinho? 

 

3- A palavra a seguir pode ser utilizada para representar a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Desembaralhe-a e forme uma frase com ela. Obs.: as letras em vermelho já foram 

utilizadas. 

G – L – A – I – D – U – A– E –D 

I ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ E 


