
Capítulo 2

 O papel da ONU no mundo
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01  A Liga das Nações foi criada em 1919, após a Primeira Guerra 
Mundial, e tinha como um de seus objetivos promover a 
paz mundial. Nessa organização, não havia a participação 
dos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, em 
1945, a ONU foi criada também objetivando a promoção 
da paz mundial, mas com a participação decisiva dos EUA. 

02  Desde a criação da ONU até os dias atuais, esses países 
exercem in� uência sobre as principais decisões geopolíti-
cas mundiais. Isso se deve à con� guração do poder global, 
sendo elas as nações mais in� uentes nas relações políticas 
e econômicas.
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01  O elevado crescimento populacional, o uso desse recurso 
na indústria e na agricultura, além da depredação dos 
recursos vegetais que cobrem o solo e do consumo ele-
vado nas grandes metrópoles.

02  Cabe à FAO elaborar estudos que façam a avaliação real 
da situação de distribuição e consumo da água, nos diver-
sos setores da economia, para promover políticas públicas 
e privadas de amenização do uso desse recurso, por meio 
de tecnologias para aumentar a produtividade e buscar o 
desenvolvimento sustentável.
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01  Os alunos devem encontrar em sua pesquisa que essa 
intensa migração parte de países da África e do Oriente 
Médio. Esses países vêm sofrendo com a intensa pobreza 
há séculos e também são áreas de intensos con� itos. Os 
países para onde esses migrantes se deslocam são, prin-
cipalmente, os europeus, com destaque para Alemanha, 
Itália e França, entre outros.
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01  Estados Unidos, Rússia (ex-URSS), Reino Unido e França 
foram os quatro vencedores da Segunda Guerra Mundial. 
Esses países mais a China, o país que mais cresce eco-
nomicamente na atualidade, possuem poder de veto no 
Conselho de Segurança da ONU.

02  Os alunos vão relatar o período da Guerra Fria e mencio-
nar a postura socialista da China, que era vista como uma 
ameaça à hegemonia norte-americana no grupo.

  Resposta pessoal.
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01  Atividade de pesquisa.

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

01  Os dois grupos de países envolvidos na Segunda Guerra 
Mundial foram divididos em países do Eixo (Alemanha, 
Itália e Japão) e países Aliados (URSS, Reino Unido, França 
e Estados Unidos). Como vencedores, os países Aliados 
passaram a gerenciar a reorganização de um mundo 
completamente afetado pela guerra e que necessitava de 
uma instituição internacional para articular essa reconstru-
ção. Foi nesse contexto que, em 24 de outubro de 1945, 
após a assinatura da Carta das Nações Unidas, elabo-
rada por representantes de 50 países, em São Francisco,
nos Estados Unidos, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) foi criada.

02  Os principais objetivos da ONU são garantir os Direitos 
Humanos e estabelecer e manter a paz mundial e o desen-
volvimento socioeconômico das nações. 

03  Os alunos podem identi� car os seguintes aspectos: inves-
tigar toda situação que possa vir a se transformar em um 
con� ito internacional; elaborar planos de regulamentação 
de armamentos; determinar se existe uma ameaça para a 
paz; solicitar aos países que apliquem sanções econômicas 
e outras medidas para impedir ou deter alguma agressão ou 
ameaça.

 04  Segundo a Carta das Nações, a utilização da força armada 
para a resolução de con� itos é permitida quando for do 
interesse comum ou quando for necessário empregar um 
mecanismo internacional para promover o progresso eco-
nômico e social de todos os povos. 

05  A Assembleia Geral é o momento em que todos os seus 
países associados (193 nações) têm vez e voz, todas as 
nações têm a mesma importância, desde os Estados Unidos
até Serra Leoa, razão pela qual pode ser considerada a 
estrutura mais democrática da ONU.

Resoluções Resoluções
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ATIVIDADES PROPOSTAS

01  D 

 Estados Unidos, Rússia (ex-URSS), China, Reino Unido e 
França. Este grupo é formado pelos quatro vencedores da 
Segunda Guerra Mundial e pela China, por ser o país que 
mais evolui economicamente. 

02  C 

 Esses países, que compõem o G-4, são importantes no 
atual contexto geopolítico regional e mundial e, por isso, 
se juntaram para pressionar a ONU por mudanças impor-
tantes, entre elas, uma reestruturação do Conselho de 
Segurança.

03  C 

 O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente foi 
criado em 1972, após a primeira conferência mundial sobre o 
meio ambiente realizada pela ONU, em Estocolmo, Suécia.
Sua sede � ca em Nairóbi, no Quênia. 

04  O papel do secretário-geral da ONU consiste em admi-
nistrar as forças de paz; analisar problemas econômicos e 
sociais; preparar relatórios sobre meio ambiente ou direitos 
humanos; sensibilizar a opinião pública internacional sobre 
o trabalho da ONU e organizar conferências internacionais. 

05  Resposta pessoal. Espera-se que os alunos comentem que 
o Brasil aumentou seu prestígio internacional ao enviar tro-
pas a serviço da ONU e ao promover ações que estimula-
vam a paz, aumentando suas chances de conseguir uma 
vaga permanente no Conselho de Segurança. 

06  O Conselho de Segurança da ONU é o principal órgão 
da entidade, pois é responsável pela manutenção da paz, 
inclusive decidindo os rumos dos con� itos internacionais. 
Ele é composto por quinze países, sendo apenas cinco os 
que possuem maior respaldo bélico e político, são eles: 
Estados Unidos, Rússia (ex-URSS), Reino Unido, França e 
China. Os quatro primeiros são os mesmos vencedores da 
Segunda Guerra Mundial, que faziam parte dos Aliados.

07  D 

 O Conselho de Tutela da ONU foi criado com o objetivo de 
administrar juridicamente os territórios em litígio. É com-
posto pelos mesmos países com poder de veto no Conselho
de Segurança. Está com as atividades suspensas desde 
1994, pois os territórios sob sua tutela (em sua maioria paí-
ses da África) conquistaram sua autonomia, tornando-se 
Estados soberanos.

08  A

 A escolha dos membros permanentes do Conselho de 
Segurança da ONU favoreceu as nações que foram as 
principais vencedoras da Segunda Guerra Mundial e que 
participaram das negociações internacionais que ocorre-
ram em diversas conferências naquele período. Naquele 
contexto histórico, a geopolítica mundial era marcada 
pelo início da bipolaridade entre Estados Unidos e União 
Soviética. Além deles, as duas outras potências vencedo-
ras da guerra  contra o Eixo – Reino Unido e França – tam-
bém se destacavam no pós-guerra. A China foi incluída 
por ter colaborado com a derrota do Japão no Pací� co. 
Entretanto, as mudanças na ordem de poder mundial nas 
últimas décadas vêm estimulando a defesa de alterações 
na composição do Conselho tanto no número de mem-
bros permanentes quanto no de membros rotativos.

09  Para a ONU, a instauração da paz necessária só seria pos-
sível após a resolução de vários problemas mundiais em 
inúmeros setores, como o social, o econômico, o político, 
o cultural e o ambiental. Segundo a Organização, não é 
possível estabelecer a paz mundial com impasses econô-
micos desestruturando a estabilidade política internacio-
nal e com os problemas ambientais ameaçando a biodi-
versidade do planeta. 

10  A ONU vê o Brasil como um país autoritário devido ao ex-
cesso de pessoas mantidas em prisões, sem que tenham 
sido julgadas.

MERGULHANDO FUNDO

01  Resposta pessoal. Espera-se que os alunos produzam um 
texto com as informações a seguir, retiradas do site indi-
cado na questão. 

Desde 1948, o Brasil participou de mais de trinta 
operações de manutenção de paz da ONU, tendo cedido 
mais de 24 mil homens. Integrou operações na África (no 
Congo, Angola, Moçambique, Libéria, Uganda, Sudão 
etc.), na América Latina e Caribe (El Salvador, Nicarágua, 
Guatemala, Haiti), na Ásia (Camboja, Timor-Leste) e na 
Europa (Chipre, Croácia). Além de ter enviado militares e 
policiais a diversas missões, o Brasil empregou unidades 
militares formadas em cinco operações: Suez (UNEF I), 
Angola (UNAVEM III), Moçambique (ONUMOZ), Timor-Leste 
(UNTAET/UNMISET) e Haiti (MINUSTAH).

Atualmente, o Brasil é o maior contribuinte de 
tropas para a Missão da ONU para a estabilização do Haiti 
(MINUSTAH). De 2004 a fevereiro de 2010, o país manteve 
um contingente de 1 200 militares, com rotação semestral. 
Após o terremoto que atingiu o país em janeiro de 2010, 
o Brasil passou a manter contingente maior, formado 
por cerca de 2 200 soldados e o� ciais. Desde o início da 
participação brasileira até hoje, mais de 13 mil militares 
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serviram no Haiti. Desde 2004, o comando militar de todas 
as tropas que compõem a MINUSTAH, provenientes de 19 
países, é exercido por generais brasileiros. 

02  Nem todos os países participam da ONU, pois Vaticano 
e Taiwan não fazem parte. O primeiro é a sede da Igreja 
Católica e residência o� cial do papa, e o segundo é uma 
província chinesa com certa autonomia. Ainda existe a 
Palestina, que não é considerada Estado-nação pela ONU, 
pois, para ser membro com direito a voto, precisa ser con-
siderada Estado. 

03  O governo norte-americano pediu autorização do Conse-
lho de Segurança da ONU para que pudesse promover a 
invasão militar no Iraque em 2002, alegando que esse país 
possuía um grande arsenal de armas químicas. Sem ter 
provas reais que justi� cassem tal ataque, a ONU decidiu 
vetar o processo de ocupação dos EUA. Todavia, igno-
rando completamente a decisão da ONU, o então presi-
dente norte-americano George W. Bush buscou apoio do 
governo britânico para que, juntos, promovessem a inva-
são militar ao Iraque. Em março de 2003, militares esta-
dunidenses e britânicos deram início aos ataques, e logo 
tomaram o controle da cidade de Bagdá. 

04  Resposta pessoal.
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