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TEXTO DE APOIO II – SUSTENTABILIDADE E DIREITOS HUMANOS 

 

Direito à educação (ODS 4) 

 

O acesso à educação é um direito humano reconhecido internacionalmente, entretanto, 

muitas pessoas ao redor do mundo ainda não têm acesso a uma educação de qualidade. 

Esse cenário foi agravado pela pandemia da COVID-19. De acordo com um relatório do 

Banco Mundial, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), ficou evidente as desigualdades 

no acesso à educação. Em países de renda média ou baixa, a quantidade de crianças vivendo em 

pobreza educacional saltou de 53% para 70%. Crianças de baixa renda, com deficiência, crianças 

mais novas e meninas foram os mais afetados pela perda de aprendizado, com menos acesso à 

educação remota. Este número é resultado das perdas na aprendizagem agravadas pelo 

fechamento de escolas. E jovens em situação de vulnerabilidade e com maiores dificuldades de 

acesso à educação online foram os mais afetados.  

Sobretudo no Brasil, estima-se que mais de 5 milhões de crianças e jovens tiveram o acesso 

à educação negado durante a pandemia. Outros fatores socioeconômicos, como a perda de renda, 

segurança alimentar, moradia e mais, tornaram o cenário ainda pior. 

Por isso, temos o desafio cada vez mais atual e urgente de conter esses retrocessos e 

avançar no acesso a esse e outros direitos que garantam a volta e a permanência dos jovens na 

escola e a garantia de uma vida digna, com saúde e educação! 

A Agenda 2030, compromisso global que orienta políticas nacionais e atividades de 

cooperação internacional para colocar o mundo em um caminho mais sustentável, possui um 

objetivo exclusivo para tratar do assunto: o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 4 (ou ODS 

4), que busca garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa para todos e todas.  

Além disso, o ODS 4 também incentiva uma educação que promova o desenvolvimento 

sustentável e a garantia de direitos, a fim de combater desafios globais que impactam 

negativamente a sociedade, o meio ambiente e a economia, tais como: erradicar toda forma de 
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desigualdade, combater as mudanças climáticas, preservar a biodiversidade do planeta, entre 

outros.  

Vários desses desafios também estão presentes cotidianamente na vida dos jovens e suas 

famílias. Que tal aproximar esses temas da realidade dos estudantes e destacar o que podemos 

fazer para reivindicar os nossos direitos e ser agentes da mudança?  

Ao demonstrar como eles afetam as pessoas no dia a dia, também mobilizamos os alunos e 

alunas para a importância da garantia dos direitos de cada indivíduo e de todos nós. Por exemplo: 

eventos climáticos extremos, como chuvas torrenciais responsáveis por inundações e 

deslizamentos, ainda que causem prejuízos para muitas pessoas, impactam com maior frequência 

pessoas em situação de vulnerabilidade, refletindo e aprofundando as desigualdades sociais já 

existentes. 

Além disso, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com destaque para o ODS 4, e a 

garantia de direitos, também podem ser incluídos no Projeto Político Pedagógico da escola, assim, 

profissionais da educação, estudantes e suas famílias são incentivados a trabalhar essas temáticas 

de forma transversal e permanente. 

Por meio do acesso à educação de qualidade e do alcance das metas do ODS 4, todos nós 

reunimos conhecimentos e desenvolvemos habilidades, valores e atitudes essenciais para a 

construção de uma sociedade orientada para o desenvolvimento de estilos de vida mais 

sustentáveis, além de possibilitar aos alunos e alunas uma leitura crítica do mundo em que vivem, 

mobilizando-os para a ação e transformação da realidade por meio de atitudes no dia a dia! 

A Agenda 2030 pode ser uma grande aliada para demonstrar como esses desafios globais 

se conectam: os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são integrados e caminham juntos, ou 

seja, o alcance das metas de um dos ODS impacta positivamente as metas dos demais. 

O compromisso com a educação de qualidade que incentiva uma cultura voltada para o 

desenvolvimento sustentável e a garantia de direitos é fundamental para colocar o mundo em um 

caminho mais sustentável!  

Vamos juntos nessa? 

 

Para saber mais: 

Percurso O que são os ODS? 

Nesse percurso você vai encontrar sugestões de atividades para trabalhar com os seus alunos e 

alunas o que podemos fazer para colaborar com o alcance das metas globais e colocar o mundo 

em um caminho mais sustentável.  
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Vídeo ODS e consumo consciente 

Com uma linguagem simples e de forma lúdica o vídeo ODS e consumo consciente destaca a 

relevância da Agenda 2030 nos dias atuais e como cada um de nós pode, adotando práticas de 

consumo consciente, colaborar para alcançar os ODS! 

 

Book sobre “Educação para o desenvolvimento sustentável na escola: ODS 4, educação de 

qualidade” (UNESCO) 

É um caderno pedagógico que trabalha de maneira educativa o ODS 4 e a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, com atividades lúdicas.  
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