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O que são?

• Associações que reúnem países ou Estados com o propósito de
cooperarem entre si na resolução de problemas ou impasses no
âmbito político, econômico, social, cultural, entre outros.



Organização das Nações Unidas - ONU

• Objetivo: assegurar a paz por meio da resolução pacífica de conflitos
que coloquem em risco a segurança coletiva, defender direitos
humanos e promover o desenvolvimento social e econômico;

• Sede: Nova York (EUA);

• Origem: 1945 – Fim da 2ª GM;

• Alguns órgãos da ONU:

• Conselho de Segurança;

• Fundo Monetário Internacional;

• Banco Mundial.



Conselho de Segurança

• 15 membros;

• 5 permanentes (EUA, RUS, CHI, FRA, 
R.U);

• 10 temporários (rotativos);

• Ações:

• Aprovar embargos a países;

• Ações armadas;

• Missões de paz;

• Diversos países reivindicam uma reforma 
do C.S/ONU.





Fundo Monetário Internacional

• Objetivos: 

• garantir a estabilidade financeira 
internacional;

• Prestar assistência técnica em assuntos 
econômicos;

• Vários países já obtiveram auxílios 
financeiros do FMI;

• Alvo de críticas por populações mais 
pobres.



Banco Mundial

• Objetivos:

• Financiamento para obras de 
infraestrutura;

• Reconstrução após desastres 
naturais;



Organização Mundial do Comércio

• Objetivo: fixar regras do comércio 
mundial, visando ampliá-lo;

• Ações:

• Atende governos que se sentem 
prejudicados;

• Organiza rodadas de negociações 
entre os países-membros;

• Busca resolver impasses no 
comércio mundial



Brasil: exemplo de impasse comercial e a 
OMC
• O caso do Suco de Laranja;

• EUA alegaram que o Brasil buscava vantagens indevidas que 
prejudicavam os produtores estadunidenses;

• EUA impuseram um aumento de impostos de importação;

• Brasil procurou a OMC para intervir na situação;

• EUA reduziram os impostos de importação, para evitar o 
protecionismo.



Reflexo do impasse comercial no lugar de 
vivência

• Protecionismo dos EUA impactou nos seguintes aspectos:

• Crise no circuito produtivo:

• Produtores;

• Fornecedores de equipamentos;

• Transportadores;

• Trabalhadores desempregados;

• Menor arrecadação de impostos;

• Impacto no comércio e prestação de serviços



Unesco – Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura

• Agência especializada da ONU que colabora com os países-membros em 
educação, ciências, cultura e comunicação;

• Educação: ações para erradicar o analfabetismo, formar/qualificar professores, 
reformular currículos, promover a consciência em relação aos direitos humanos, 
conquista da cidadania;

• Exemplos:

• Cuba – garantiu acesso à educação em todos os níveis;

• Paraguai – menos de 80% das crianças matriculadas no E.F;

• Brasil – 98% das crianças matriculadas no E.F.



Patrimônios Culturais da Humanidade

• Patrimônio Cultural Material: monumentos, edifícios, sítios
arqueológicos que possuem valor histórico, científico, estético e
antropológico;

• Ex: Cuzco (Peru), Brasília, Centro Histórico de Ouro Preto;

• Patrimônio Natural: formações naturais, biológicas e geológicas
importantes com valor científico e estético;

• Patrimônio Cultural Imaterial: tradições culturais que comunidades
recebem de seus antepassados, como danças, festas, línguas,
dialetos, entre outros.

• Ex: Samba de roda (Bahia), Frevo (Recife), Roda de Capoeira



Vamos identificar alguns patrimônios?

1986 - Parque Nacional de 

Iguaçu, em Foz do Iguaçu, 

Paraná e Argentina

2001 - Áreas protegidas do Cerrado: 

Chapada dos Veadeiros



• Patrimônio Cultural Material

1987 - O Plano Piloto de Brasília, Distrito Federal1980 - A Cidade Histórica de Ouro Preto, Minas Gerais



Patrimônio Cultural Imaterial

2012 - Frevo: arte do espetáculo do carnaval de Recife

2014 - Roda de Capoeira


