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Declaração Universal dos Direitos 
Humanos luta por dignidade há 70 anos Criação da Organização 

das Nações Unidas (ONU)A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos (DUDH) simboliza a busca de 
igualdade entre os homens. Em dezem-
bro do ano passado, a DUDH iniciou a co-
memoração dos seus 70 anos de vigên-
cia. O documento foi aprovado em 1948 
na Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), tornando-se um 

marco na história da defesa dos direitos 
dos homens e das mulheres. A redação do 
primeiro rascunho da DUDH contou com 
representantes de mais de 50 países. O 
documento defende a igualdade e a dig-
nidade dos indivíduos e reconhece que os 
direitos humanos e as liberdades funda-
mentais devem ser aplicados a todos.

ONUBR >>
Nações Unidas  no Brasil

Evolução das 
conquistas 
dos Direitos 
Humanos >>

Depois da Segunda Guerra Mundial 
e da criação da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), líderes mundiais 
decidiram complementar a promessa 
da comunidade internacional de nun-
ca mais permitir atrocidades como 
as que haviam sido vistas na guerra. 
Assim, elaboraram um guia para ga-
rantir os direitos de todas as pessoas  
em todos os lugares do globo.

O documento foi apresentado na 
primeira Assembleia Geral da ONU, 
em 1946, e repassado à Comissão de 
Direitos Humanos para que fosse usa-
do na preparação de uma declaração 
internacional de direitos. 

Igualdade, justiça e liberdade
Os direitos humanos são os direitos es-
senciais a todos os indivíduos sem dis-
criminação de cor, gênero, idioma, na-
cionalidade, orientação sexual, religião 
e opinião política. Eles podem ser civis 
ou políticos, como o direito à vida, à 
igualdade perante a lei e à liberdade 

de expressão. Podem também ser eco-
nômicos, sociais e culturais, como o di-
reito ao trabalho e à educação. Podem 
ainda ser coletivos, como o direito ao 
desenvolvimento. Os direitos humanos 
universais são garantidos por meio de 
tratados e de leis internacionais.

1215. O rei da Inglaterra 
assinou a Carta Magna, um 
dos documentos legais mais 
importantes para o desenvolvimento 
da democracia moderna.

1789 . Na França, a  Assembleia 
Constituinte Nacional adotou 
a Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão. 

1945.  Em consequência da 
Segunda Guerra Mundial, cinquenta 
nações reuniram-se e formaram a 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
para proteger e promover a paz. 

1948. A terceira Assembléia 
Geral das Nações Unidas aprovou o 
documento intitulado “Declaração 
Universal dos Direitos Humanos”.

1989. Foi aprovada a lei brasileira 
n° 7.716, que, no seu artigo 20, define 
crimes de preconceito de cor, raça, 
etnia, religião ou procedência nacional.

2006. O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva sanciona a lei n° 11.340, 
criada com o objetivo de punir com 
mais rigor as agressões contra a 
mulher no âmbito doméstico. 

Contexto Histórico. Quando a Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos começou a ser pensada, o mundo ainda sentia os efeitos 
da Segunda Guerra Mundial, encerrada em 1945. No Brasil, durante a 
ditadura militar, entre 1964 e 1985, os “direitos humanos” eram encara-
dos como uma espécie de resistência ao regime, segundo José Armando 
da Costa Júnior, professor de direito da Unifor e advogado penal. Para 
ele, é fundamental  discutir sobre os direitos na universidade e dissemi-
nar valores relativos aos direitos humanos. “Quando se fala de direitos 
humanos, fala-se, fundamentalmente, de direito à vida, à liberdade de 
expressão, de opinião, de religião, à saúde, à educação e ao trabalho. E, 
naturalmente, todos precisam gozar de tais direitos”, explica.
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