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RESUMO 

 

STECANELLA, Elouise Mileni. A educação “do futuro” no presente: um olhar sobre 

Edgar Morin e a educação no direito humano ao desenvolvimento pluridimensional. 

Dissertação (Mestrado). Universidade Comunitária da Região de Chapecó, 2021. 106 p.  

 

Com o advento da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), muitos 

Estados têm buscado agir de forma ousada e transformadora, trilhando um caminho 

sustentável e resiliente em vários aspectos, a fim de melhorar a qualidade de vida das 

pessoas no planeta. Sob o prisma de seu conteúdo, a Agenda 2030 da ONU encampa uma 

multiplicidade de assuntos, inclusive o educacional, sendo este tema disposto por Edgar 

Morin em seus diversos escritos e livros, como em “Os sete saberes necessários à 

educação do futuro”. Assim, a presente pesquisa analisa a contribuição de Edgar Morin 

para a educação como instrumento do direito humano ao desenvolvimento sustentável 

pluridimensional. De forma específica, contextualiza a construção do direito humano ao 

desenvolvimento, com enfoque na Agenda 2030 como processo civilizatório; 

compreende as principais interfaces da educação para a vida e para o trabalho; e identifica 

a contribuição de Edgar Morin, no passado, para a educação “do futuro”, tendo como 

marco teórico “Os sete saberes necessários à educação do futuro” como promotora do 

direito humano ao desenvolvimento sustentável pluridimensional, no presente. O 

trabalho, atrelado à linha de pesquisa Direito, Cidadania e Atores Internacionais, 

encontra-se disposto em três capítulos. O primeiro tratará da temática do direito humano 

ao desenvolvimento, com enfoque na Agenda 2030 da ONU. O segundo disporá sobre os 

cenários da educação para a vida e para o trabalho, sendo abarcadas questões como a 

educação na Agenda 2030 e seus principais eixos, o cenário da educação em geral no 

mundo contemporâneo e o sujeito-cidadão, e as especificidades da educação para o 

trabalho e o sujeito-trabalhador. No terceiro, será analisada a educação “do futuro” no 

presente para o desenvolvimento sustentável pluridimensional, por meio da contribuição 

de Edgar Morin, especialmente a partir dos Sete Saberes Necessários, e inflexões para o 

projeto civilizatório da Agenda 2030. Metodologicamente, emprega-se o método de 

abordagem qualitativo e o método de procedimento dedutivo, com a utilização das 

técnicas da pesquisa bibliográfica e documental. A conclusão perfaz que, por meio da 

efetivação das propostas de Edgar Morin para a educação do futuro, contribui-se para a 

educação no presente como direito humano ao desenvolvimento sustentável 

pluridimensional.  

 

Palavras-chave: desenvolvimento pluridimensional; Agenda 2030; educação para futuro; 

Edgar Morin. 
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ABSTRACT 

 

STECANELLA, Elouise Mileni. Education “of the future” in the present: a look over 

Edgar Morin and education in the human right to multidimensional development. 

Dissertation (Master). Universidade Comunitária da Região de Chapecó, 2021. 106 p.  

 

With the advent of the 2030 Agenda of the United Nations (UN), many States have sought 

to act in a bold and transformative way, following a sustainable and resilient path in many 

aspects, to improve people’s life quality in the planet. Under the prism of its content, the 

UN 2030 Agenda covers a multiplicity of subjects, including the educational one, with 

this theme being arranged by Edgar Morin in his writings and books, as in “Seven 

complex lessons in education for the future”. Therefore, this research analyzes Edgar 

Morin's contribution to education as an instrument of the human right to multidimensional 

sustainable development. Specifically, it contextualizes the construction of the human 

right to development, focusing on the 2030 Agenda as a civilizing process; understands 

the main interfaces of education for life and for work; and identifies the contribution of 

Edgar Morin, in the past, to the education “of the future”, having as a theoretical 

framework “Seven complex lessons in education for the future” as a promoter of the 

human right to multidimensional sustainable development, in the present. The paper, 

linked to the line of research Law, Citizenship and International Actors, is divided in three 

chapters. The first will tackle with the theme of the human right to development, with a 

focus on the UN 2030 Agenda. The second will discuss the scenarios of education for life 

and for work, covering issues such as education in the 2030 Agenda and its main axes, 

the scenario of education in general in the contemporary world and the subject-citizen, 

and the specifics of education for work and the worker-subject. In the third, the education 

“of the future” in the present will be analyzed for multidimensional sustainable 

development, through the contribution of Edgar Morin, especially from the Seven 

Necessary Knowledges, and inflections for the civilizing project of the 2030 Agenda. 

Methodologically, the qualitative approach method and the deductive procedure method 

is applied, using the techniques of bibliographic and documentary research. The 

conclusion shows that, through the realization of Edgar Morin's proposals for the 

education of the future, education in the present is contributed as a human right to 

multidimensional sustainable development.  

 

Keywords: multidimensional development; 2030 Agenda; education for the future; Edgar 

Morin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Trilhando-se o caminho do progresso ao desenvolvimento, chega-se ao direito 

humano ao desenvolvimento sustentável pluridimensional, conceito este que é 

frequentemente trazido à tona. O direito humano ao desenvolvimento sustentável 

pluridimensional admite uma aspiração para a transformação do mundo, em um arranjo 

de dimensão global, do ponto de vista dos atores envolvidos e da natureza transfronteiriça 

dos problemas que enfrenta. 

A nível internacional, tornou-se pauta de agendas e políticas adotadas por muitos 

países no emprego de medidas básicas voltadas à garantia dos direitos humanos e 

fundamentais, como com o advento da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 

(ONU), que abarca um conceito de desenvolvimento em sua pluridimensionalidade, com 

objetivos sociais, econômicos, ambientais e políticos, e o intuito de formar parcerias 

globais para a efetivação de suas finalidades. A partir dela, muitos Estados têm buscado 

agir de forma ousada e transformadora, percorrendo um caminho sustentável e resiliente 

em vários aspectos, a fim de melhorar a qualidade de vida das pessoas no (e do) planeta. 

Sob a análise de seu conteúdo, a Agenda 2030 da ONU abrange uma 

multiplicidade de assuntos, elencando em sua declaração 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e 169 metas, além de meios de implementação, 

mecanismos de avaliação e acompanhamento e formas de parceria entre os países por 

meio de 230 indicadores. 

Entre os seus objetivos, identifica-se o Objetivo n. 4 da Agenda 2030 da ONU, 

que busca efetivar uma educação equitativa, inclusiva e de qualidade. Assim, a 

delimitação da temática envolve a educação no âmbito do direito humano ao 

desenvolvimento sustentável, cuja análise é realizada com base em “Os sete saberes 

necessários à educação do futuro” de Edgar Morin.  

A educação do futuro antevista por Edgar Morin na década de 1990 é, em verdade, 

aquela vivenciada atualmente, sendo cada vez mais necessário compreendê-la para se 

efetivar uma educação de qualidade. Nesse sentido, realizar uma análise do referido 

escrito, em um contexto de desenvolvimento sustentável disposto na Agenda 2030, é 

essencial para refletir sobre uma educação do futuro no presente, e como os ideais 

construídos no século passado para o século XXI estão sendo contemplados. 

Partindo dessa problematização, a pesquisa que se pretende realizar terá o objetivo 

geral de analisar a contribuição de Edgar Morin para a educação como instrumento do 
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direito humano ao desenvolvimento sustentável pluridimensional.  

Para alcançar o objetivo geral, estabelecem-se como objetivos específicos: a) 

contextualizar a construção do direito humano ao desenvolvimento, com enfoque na 

Agenda 2030 como processo civilizatório; b) compreender as principais interfaces da 

educação para a vida e para o trabalho; e c) identificar a contribuição de Edgar Morin, no 

passado, para a educação “do futuro”, tendo como marco teórico “Os sete saberes 

necessários à educação do futuro”, como promotora do direito humano ao 

desenvolvimento sustentável pluridimensional, no presente. 

A hipótese que fundamenta a pesquisa é a de que Edgar Morin, a partir do escrito 

“Os sete saberes necessários à educação do futuro”, promove uma concepção da educação 

“do futuro” no presente para a concretização de um direito humano ao desenvolvimento 

sustentável necessariamente pluridimensional e efetivo para o atual momento histórico, à 

medida que suas propostas impulsionam uma educação integrada, global, cidadã, o que 

possibilita que a educação equitativa, inclusiva e de qualidade disposta no Objetivo n. 4 

da Agenda 2030 da ONU seja efetivada, assim como demais objetivos que estão a ele 

atrelados. Prima, consequentemente, por um equilíbrio nas relações econômicas, sociais, 

ambientais e políticas. 

Para a busca desses fins, será adotado o método de abordagem qualitativa, 

partindo da concepção pós-positivista. O método de procedimento será o dedutivo, com 

o emprego das técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. Alguns dos documentos 

analisados foram: “Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento” e “Transformando 

nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável”, da Organização das 

Nações Unidas (ONU), e “Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: 

Visão e Ação” e “Educação 2030: Declaração de Incheon e Marco de Ação para a 

implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4”, da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

A pesquisa será estruturada em três capítulos, cada qual desenvolvendo um dos 

objetivos específicos. 

O primeiro tratará da temática do direito humano ao desenvolvimento, com 

enfoque na Agenda 2030 da ONU. Abordará a emergência do direito humano ao 

desenvolvimento sustentável pluridimensional no plano internacional, resgatando 

aspectos teórico-filosóficos, político-jurídicos e da sua historicidade, para, na sequência, 

adentrar nas concepções da Agenda 2030 da ONU. 

No segundo capítulo serão dispostos sobre os cenários da educação para a vida e 
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para o trabalho, sendo abarcadas questões como a educação na Agenda 2030 e seus 

principais eixos, o cenário da educação em geral no mundo contemporâneo e o sujeito-

cidadão, e as especificidades da educação para o trabalho e o sujeito-trabalhador. 

Por fim, por meio do terceiro capítulo, será analisada a educação “do futuro” no 

presente para o desenvolvimento sustentável pluridimensional, através da contribuição de 

Edgar Morin, especialmente a partir dos Sete Saberes Necessários, e inflexões para o 

projeto civilizatório da Agenda 2030. 

Atrelado à linha de pesquisa Direito, Cidadania e Atores Internacionais, do PPGD, 

o estudo perpassa por diversas áreas para a compreensão da educação e do direito humano 

ao desenvolvimento sustentável pluridimensional. 

O interesse pessoal na escolha e delimitação do tema resultam tanto do meio em 

que cresci e fui criada, quanto das vivências acadêmicas. A minha família é formada, em 

sua maioria, por professoras, assim a educação sempre foi e é um tema presente nas rodas 

de conversas. Nesse cenário, eu sempre compreendi que a educação é fator primordial 

para o desenvolvimento humano pluridimensional. A partir disso, busquei durante a 

minha graduação desenvolver temas e projetos relacionados à educação, como a pesquisa 

intitulada “A educação superior no Processo de Bolonha: direito, serviço ou 

mercadoria?”, na iniciação científica voluntária.  

No decorrer do presente Mestrado, o ingresso no Grupo de Pesquisa Relações 

Internacionais, Direito e Poder no ano de 2020 permitiu um conhecimento sobre o 

desenvolvimento sustentável pluridimensional, o que me despertou interesse, 

principalmente relacionado à Agenda 2030 da ONU, sendo um deles pertinente ao escrito 

“Os sete saberes necessários à educação do futuro” de Edgar Morin, o qual também foi 

trabalhado no componente optativo do Mestrado “Direito, Cidadania e Movimentos 

sociais”, surgindo a inquietação em pesquisar sobre a contribuição de Edgar Morin para 

a educação “do futuro” no presente como instrumento do direito humano ao 

desenvolvimento sustentável pluridimensional. 

Em sua relevância social, a pesquisa justifica-se pelo fato de tratar de um tema 

que envolve o direito humano ao desenvolvimento sustentável, intrínseco a todos os 

indivíduos, principalmente quando, através dele, refere-se à educação equitativa, 

inclusiva e de qualidade, “do futuro” no presente, pressuposto para a concretização de 

diversos outros objetivos contidos na Agenda 2030 e necessários para o desenvolvimento 

global.  

A relevância acadêmica surge, por conseguinte, da necessidade de se avançar nas 
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discussões sobre direito humano ao desenvolvimento sustentável pluridimensional, 

educação e os Sete Saberes Necessários de Edgar Morin. O tema proposto também dá 

continuidade às pesquisas realizadas pelo grupo de pesquisa em Relações Internacionais, 

Direito e Poder, com temas atrelados à globalização e desenvolvimento sustentável em 

sua pluridimensionalidade, governo, governança e autoridade na sociedade 

contemporânea, entre outros. 
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2 O DIREITO HUMANO AO DESENVOLVIMENTO E A AGENDA 2030 

 

O primeiro capítulo busca tratar da temática do direito humano ao 

desenvolvimento, com enfoque no direito humano ao desenvolvimento sustentável 

pluridimensional, a fim de que seja possível a compreensão da Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas. Isso se torna fundamental, a partir do momento que um 

dos objetivos constantes na Agenda se refere à educação, e será essencial para identificar 

posteriormente a contribuição de Edgar Morin por meio de “Os sete saberes necessários 

à educação do futuro” para a educação “do futuro” no presente como instrumento do 

direito humano ao desenvolvimento sustentável pluridimensional. 

Perfazendo como ponto de partida, e corte metodológico para essa reconstrução, 

a ideia de progresso, predecessora e herança moderna do desenvolvimento, com o intuito 

de que seja, após, versado sobre o direito ao desenvolvimento. Nesse ponto, analisam-se 

a emergência desse direito no cenário internacional, os instrumentos normativos que 

promoveram o seu reconhecimento formal, seus aspectos conceituais, ao passo em que se 

apresentam, também, os novos caminhos para o desenvolvimento na condição de 

plataforma de direitos humanos. 

Em seguida, aborda-se o direito humano ao desenvolvimento sustentável 

pluridimensional, evidenciando a Agenda 2030 da ONU. Parte-se da emergência no plano 

internacional do desenvolvimento sustentável pluridimensional, resgatando aspectos 

teórico-filosóficos, político-jurídicos e da sua historicidade, para, na sequência, adentrar 

nas concepções da Agenda 2030 da ONU. 

 

2.1 Progresso e desenvolvimento unidimensional: duas faces de um mesmo “mito 

prometeico” 

Para a compreensão do desenvolvimento, deve ser realizada, primeiramente, uma 

breve reconstrução do conceito de progresso, pautando-se em seus elementos históricos, 

a fim de discernir, ainda que brevemente, essa complexa trajetória.  

O progresso pode ser compreendido como um processo cumulativo, em que o 

momento atual é sempre compreendido como superior ao que anteriormente adveio. Esta 

definição contém a ideia que uma mudança ocorre em uma determinada direção, e que a 

progressão é interpretada como uma melhoria. Desse modo, refere-se à mudança que é 

orientada (para o melhor), necessária (para o progresso), e irreversível (seu retorno ao 

passado não é possível). A melhoria sendo inevitável, segue-se que amanhã será sempre 
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melhor do que hoje (BENOIST, 2008, p. 7). 

A ideia de progresso humano, então, é uma teoria que envolve uma síntese do 

passado e uma profecia do futuro. É baseado em uma interpretação da história que 

considera os homens avançando lentamente em uma direção desejável, e infere que esse 

progresso continuará indefinidamente (BURY, 1920, p. 7). 

Historicamente, essa ideia foi formulada aproximadamente em 1680, durante a 

discussão entre os Antigos e os Modernos, em que Jean Terrasson, Charles Perrault, o 

Abade de Saint-Pierre e Bernard le Bovier de Fontenelle participaram. Foi então 

desenvolvido por iniciativa de uma segunda geração, incluindo principalmente Anne 

Robert Jacques Turgot, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquês de Condorcet, e 

Louis Sebastien Mercier. Os teóricos do progresso diferem sobre a sua direção, a taxa e 

a natureza das mudanças que o acompanham, até mesmo seus principais agentes. No 

entanto, todos aderem a três ideias consideradas centrais, quais sejam, de um conceito 

linear de ação do tempo e a ideia de que a história tem um sentido, orientada para o futuro; 

da unidade fundamental da humanidade, todos chamados a evoluir juntos na mesma 

direção; da transformação do mundo que pode e deve ocorrer, sendo o homem o mestre 

soberano da natureza (BENOIST, 2008, p. 7-8). 

Atinente às formulações da ideia de progresso, muitos dos seus pesquisadores 

compreendem que elas remetem ao período greco-romano, inclusive Robert Nisbet (1998, 

p. 27-77) dessa forma se manifesta.  

Os gregos e romanos tinham a clara consciência de terem sido precedidos por um 

longo passado, viram que as artes, a ciência e a situação do homem na terra tinham 

progredido pouco a pouco, e às vezes até se referiam a um futuro em que pensavam, 

identificando que a civilização ultrapassaria em muito o estado que alcançou em seu 

tempo (NISBET, 1998, p. 28-29). Isso acabou ocorrendo devido ao conceito de progresso 

ter sua força de identificação com as emergentes destrezas e conhecimentos (ADORNO, 

1992, p. 220). 

Nisbet (1998, p. 30) aponta que não se pretende afirmar que gregos e romanos 

ignorassem o fenômeno da degeneração, nem que não acreditassem em uma época de 

ouro situada no início dos tempos, mas que, ainda assim, tinham fé no progresso do 

homem ao longo do caminho, ao longo do tempo. 

Todavia, em que pese essa compreensão, o momento em que a história iniciou a 

ser concebida como algo linear e ascendente foi com a teologia hebraica e cristã, 

consequentemente, passou a ser o progresso entendido como um processo histórico 
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(BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 35).  

É verdade que a democracia grega e a república romana foram importantes 

conquistas políticas, mas não eram compatíveis com as condições econômicas e sociais 

da época, e logo foram abandonadas (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 35). O progresso 

seria a “[...] promessa cristã do milênio, na medida em que o cristianismo, com sua ideia 

de salvação no fim dos tempos, ou com a ideia da ‘cidade de Deus’ [...]”, substituiria “[...] 

a visão dominante na Antiguidade de que os impérios ou as civilizações caracterizavam-

se por um movimento cíclico de prosperidade e decadência” (BRESSER-PEREIRA, 

2014, p. 34-35).  

A ideia de progresso está atrelada à redenção por Cristo, compreendido como algo 

bem-sucedido historicamente. Só uma humanidade já redimida pode ser vista como se 

movendo, após o juízo e pela graça que mereceu, rumo ao reino do céu através do 

contínuo do tempo (ADORNO, 1992, p. 220).  

Desde Adão e Eva, a história da salvação prossegue de acordo com uma 

necessidade fixada para toda a eternidade, começando com a Antiga Aliança e, no 

Cristianismo, culminando em uma Encarnação que não pode ser repetida. Santo 

Agostinho foi o primeiro a derivar dessa concepção filosófica da história universal 

aplicável a toda a humanidade, que é chamado a progredir de uma era a outra para o 

melhor (BENOIST, 2008, p. 8). O progresso, conforme a filosofia cristã, possui uma 

compreensão mais atrelada aos acontecimentos do fim da humanidade do que histórica, 

uma vez que valoriza a busca pela salvação no plano terreno com vista para outro mundo, 

no plano divino, que ocorrerá após a extinção da vida terrena, sendo limitantes os desejos 

e o alcance de um bem-estar (BENOIST, 2008, p. 8-9).  

A teoria do progresso seculariza esta concepção linear da história, da qual surgem 

todos os historicismos modernos. A principal diferença é que o além passa a ser concebido 

como o futuro, e a felicidade substitui a salvação (BENOIST, 2008, p. 8). Assim, chega-

se a um entendimento moderno de progresso (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 35).  

O Renascimento, no período do século XVII, rompe com a visão de progresso até 

então concebida, promovendo uma ideia racionalista e antirreligiosa sobre o tema. 

Diversos intelectuais atuaram nessa mudança, como René Descartes, que dispôs que o 

homem necessitaria ter a posse e ser o mestre da natureza. Ele separou firmemente o 

homem, que possuía racionalidade, do resto do mundo natural, que não era e podia ser 

considerado uma máquina. Até os animais, que pareciam conscientes, eram na verdade 

meros autômatos, conforme o pensador, não havia mais restrições éticas sobre o que 
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poderia ser feito a outras coisas vivas da Terra. O primeiro grande sucesso da visão de 

Descartes do progresso científico através da analogia da Natureza como uma máquina foi 

a descoberta de Newton das leis de movimento. Foi seguido no final do século 17 e no 

século 18 por um rápido avanço em muitos campos da ciência (BRESSER-PEREIRA, 

2014, p. 35). 

Além de Descartes, tem-se Francis Bacon, com a ideia de que o homem deveria 

dominar a natureza, por meio do conhecimento de suas leis, sendo o primeiro a utilizar a 

palavra progresso no tempo e não no espaço, e Galileu Galilei, em que para ele a natureza 

era passível de ser manejada, diante do seu caráter inerte e mudo. A ascensão da ciência 

e tecnologia, bem como a descoberta do Novo Mundo, nutriu otimismo enquanto parecia 

abrir um campo para melhoria infinita possível. O cosmos não mais tem algum 

significado em si mesmo. Não é nada mais do que uma máquina que deve ser desmontado 

para ser conhecido e manipulado. O mundo torna-se um objeto puro para o sujeito 

humano. Graças ao seu motivo, o homem sente que pode confiar apenas em si mesmo 

(BENOIST, 2008, p. 9). 

A mentalidade tecnológica emerge dessa nova concepção científica, com o 

reconhecimento da vida mundana. O principal objetivo da tecnologia é aumentar a 

utilidade, ou seja, ajudar a produzir coisas úteis (BENOIST, 2008, p. 9). A partir disso, e 

compreendendo que o conhecimento deve ser utilizado para suprir as necessidades 

humanas, emergiram novos estudos para uma teoria de progresso (BURY, 2013, p. 36a). 

O estudo do progresso remete inevitavelmente ao fim do século XVIII, no período 

do Iluminismo, em que os filósofos compreenderam que a prevalência da razão sobre a 

tradição e a religião não poderia permanecer na utopia, e que o progresso seria um ideal 

a ser alcançado como referencial civilizatório. Além do bojo da Revolução Industrial, que 

a associação entre progresso e economia se torna mais evidente. O progresso deixa de 

significar apenas o avanço da razão e da ciência sobre a fé e a tradição, para agregar a 

nuance da melhoria dos padrões de vida (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 37). 

O século XIX deu ainda maior impulso a essa ideia, com a centralidade crescente 

da ciência e da tecnologia, ao ponto de assumir contornos de mito como um dos 

fundamentos da própria sociedade, na então vigente concepção positivista de Comte. 

Nesse contexto, ocorreu uma previsível apropriação político-ideológica desse debate, em 

que os liberais compreenderam o progresso como uma liberdade individual, enquanto os 

socialistas e intelectuais o identificaram como um ideal democrático e socialista, diante 

do seu clamor por emancipação (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 33).  
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Augusto Comte (2002, p. 176) trouxe que o progresso seria um aprimoramento da 

condição do homem e, consequentemente, de sua natureza, de forma constante. A ciência 

foi transformada com o ideal positivista, tornando-a como um princípio e o progresso 

sendo seu fim, tudo isso por meio de uma ordem basilar (COMTE, 2002, p. 176). 

No aspecto mais sistemático, a nova filosofia aponta diretamente como destinação 

necessária a toda a existência, ao mesmo tempo pessoal e social, o melhoramento 

contínuo não só de condição, mas também e sobretudo de natureza, tanto quanto 

comporta, sob todos os ângulos, o conjunto das leis reais, exteriores ou interiores. 

Elevando assim a noção de progresso a dogma verdadeiramente fundamental da sabedoria 

humana, prática ou teórica, ela lhe imprime o caráter mais nobre e ao mesmo tempo mais 

completo, representando sempre o segundo gênero de aperfeiçoamento como superior ao 

primeiro (COMTE, 2002, p. 115-116). 

De um lado, de fato, como a ação da Humanidade sobre o mundo exterior depende 

sobretudo das disposições do agente, seu melhoramento deve constituir o principal 

recurso; de outro lado, como os fenômenos humanos, individuais ou coletivos, são de 

todos os mais modificáveis, é neles que a intervenção racional comporta naturalmente 

maior eficácia. Logo, o dogma do progresso só pode tornar-se suficientemente filosófico 

depois de uma exata apreciação geral daquilo que constitui sobretudo este melhoramento 

contínuo da progressão humana (COMTE, 2002, P. 115-116). 

Outro ponto importante que contribuiu significativamente para a nova ideia de 

progresso foi a revolução provocada por Charles Darwin com seu escrito “Origem das 

espécies”, publicado em 1859. Galileu já havia abalado definitivamente a ideia narcisista 

e onipotente da Terra e do homem como centros do universo. Nesse sentido, “[...] mais 

uma degradação: o homem seria uma criação original de Deus, mas teria evoluído a partir 

do macaco; e só prometia um eventual futuro melhor por meio da evolução” (DUPAS, 

2007, p. 74). 

A partir disso, o progresso é um processo que satisfaz as necessidades do homem 

por meio da ciência com a utilização da natureza, que talvez não ocorra da forma mais 

rápida, no entanto, ele nunca irá retroceder (CONDORCET, 2003, p. 187). Cita-se como 

exemplo o “marinheiro, que é preservado do naufrágio por uma exata observação da 

longitude, deve a vida a uma teoria que, por uma cadeia de verdades, remonta a 

descobertas feitas na escola de Platão e sepultadas durante 20 séculos em uma inutilidade 

integral” (CONDORCET, 2003, p. 187). 

Condorcet, quando vislumbra o conceito de progresso, demonstra que as suas 
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inspirações são das ideias de seu mestre Turgot, em que este afirma que o progresso segue 

um linear e um aprimoramento, ainda que muitas vezes um pouco mais lento. Sua 

concepção de progresso se move entre os dois extremos. A sociedade tem que mudar e se 

adaptar aos novos tempos, mas enquanto isso não pode saltar no vazio ou embarcar em 

milenarismos radicais (TURGOT, 1991, p. 59).  

A mesma ideia de progresso leva - para Turgot - a noção de um processo mais ou 

menos lento, mas sempre linear em direção ao melhor. As rupturas são tão perigosas neste 

contexto quanto as tentativas de consertar a sociedade para sempre. A ideia de reformismo 

está implícita em sua noção bastante moderada de progresso. A humanidade tem sua 

principal esperança nesse processo lento, gradual e linear. Já não é necessário esperar 

sempre a intervenção transcendente e salvadora de Deus, mas é o mesmo 

desenvolvimento imanente da humanidade em que se alicerça a esperança (TURGOT, 

1991, p. 59).  

O conceito de progresso, então, em consonância com o propugnado por Theodor 

Adorno (1992, p. 222), daria conteúdo e valor para a própria sociedade, e que todos os 

seus elementos derivam dela: “[...] se a sociedade não tivesse passado da horda caçadora 

e coletora para a agricultura, da escravidão para a liberdade formal dos sujeitos, do medo 

dos demônios à razão, então o progresso não teria conteúdo algum”.  

Nessa compreensão, para Adorno (1992, p. 223), o modelo de progresso, ainda 

quando transferido para a divindade, é o do controle da natureza externa e interna ao 

homem. 

Abbagnano (2007, p. 798-799) aduz que o progresso está disposto nos eventos 

que se movimentam em sentido favorável, mais desejável, realizando um 

aperfeiçoamento crescente, conduzindo-se para o bem-estar. As principais implicações 

dessa noção são as seguintes: 1) o curso dos eventos (naturais e históricos) constitui uma 

série unilinear; 2) cada termo desta série é necessário no sentido de não poder ser diferente 

do que é; 3) cada termo da série realiza um incremento de valor sobre o precedente, 4) 

qualquer regressão é aparente e constitui a condição de um progresso maior. 

Historicamente, o progresso proporcionou diversas criações e modificações, 

pode-se citar o advento de novas tecnologias e aprimoramento das já existentes, a 

facilidade de acesso a outros países por meio da construção de ferrovias. No entanto, a 

partir disso se gerou um custo elevado de recursos humanos e ambientais, isto porque, 

houve o desmatamento de diversas áreas florestais, exploração de trabalho, queima de 

combustíveis fósseis, além de muitos povos originários terem sido exterminados com a 
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prerrogativa de progresso (ARRIGHI, 1997, p. 208-209). Essa concepção de progresso, 

pois, investe-se de caráter quase mítico, um “progresso ilusório”, como uma força 

irrefreável impelida pela crença na transformação incessante da vida humana e da 

dominação das forças da natureza. 

Nesse sentido, a pintura de John Gast (1872, n.p.) chamada Progresso Americano, 

traz uma representatividade dessa concepção de progresso até então discutida. Na obra, 

uma mulher branca, caminhando para o oeste, leva na testa uma estrela, na mão direita 

ela carrega um livro – emblema do conhecimento – e na outra mão leva a “luz da 

civilização”, prendendo cabos de telégrafo por onde passa. Visualiza-se na imagem povos 

originários e animais afugentados com essa figura. Na imagem também é possível 

verificar ferrovias e a exploração do homem à natureza.  

O progresso, assim como hoje é caracterizado nos discursos hegemônicos de parte 

dominante das elites, “[...] não é muito mais que um mito renovado por um aparato 

ideológico interessado em nos convencer que a história tem um destino certo — e glorioso 

— que dependeria mais da omissão embevecida das multidões do que da sua vigorosa 

ação” (DUPAS, 2007, p. 89).  

Dupas (2007, p. 75) cita que “o mito alimentado foi de uma sociedade futura do 

lazer puro e intelectual, em que se poderia receber sem trabalhar, em uma espécie de 

“terra prometida” baseada no progresso técnico. O domínio da racionalidade científica e 

técnica conduziria o homem à liberdade”. Assim, a ideia de progresso atrelava-se à uma 

diminuição da carga de trabalho, com o advento da evolução tecnológica, o que 

aumentaria a qualidade de vida das pessoas e todos alcançariam o bem-estar.  

No plano político, a teoria do progresso foi muito rapidamente associada a um 

animus antipolítico. Isto porque, os teóricos de progresso têm uma visão ambígua do 

Estado. Por um lado, o Estado limita a autonomia da economia, considerada como a esfera 

da “liberdade” e ação racional por excelência, os governos, por sua natureza, criam 

obstáculos à propensão natural do homem para ir em frente. Por outro lado, na tradição 

contratual inaugurada por Hobbes, o Estado permite ao homem escapar das restrições 

específicas ao "estado de natureza". Assim, o Estado é simultaneamente “[...] um 

obstáculo e um motor de progresso” (BENOIST, 2008, p. 12). 

A visão mais comum é que a própria política deve se tornar racional. A ação 

política deve deixar de ser uma arte, regida pelo princípio da prudência, e se tornar uma 

ciência, regida pelo princípio da razão. Tal como acontece com o universo, a sociedade 

pode ser vista como uma máquina, na qual os indivíduos são as engrenagens. Portanto, 
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deve ser administrado de forma racional, de acordo com princípios tão regulares quanto 

aqueles observados na física. O soberano deve ser um mecânico supervisionando a 

evolução da "física social" para “a maior utilidade pública”. Esta concepção inspirou a 

tecnocracia e a concepção administrativa e gerencial da política de Comte, por exemplo 

(BENOIST, 2008, p. 12). 

Não por acaso, a “fé no progresso” vislumbra seus fundamentos na ciência, na 

técnica e na indústria (MORIN; KERN, 2011, p. 76). Advém como um pilar tanto para a 

ideologia democrático-capitalista ocidental quanto para a comunista, sendo, 

respectivamente, utilizada como promessa de amplo acesso a bens e um bem-estar, e de 

realização da planificação e economia de Estado (MORIN; KERN, 2011, p. 102-103).  

Mas, acima de tudo, a teoria do progresso persiste em sua versão produtivista. 

Alimenta a ideia de que o crescimento indefinido é normal e desejável, e que um futuro 

melhor depende de um volume de bens produzidos (BENOIST, 2008, p. 16). 

No entanto, “a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais constituem importantes 

fatos históricos que contribuíram consideravelmente para que se passasse a dispensar 

maior atenção aos direitos humanos [...]” (LAZARETTI; OLSSON, 2017, p. 575). 

Também com o nazismo, na primeira metade do século XX, diante das barbáries dos 

acontecimentos, o progresso de alguma forma restou desmoralizado (BRESSER-

PEREIRA, 2014, p. 33-34). A alternativa de superação desse desgastado modelo 

civilizatório emerge com a reorganização política e econômica do pós-guerra, embalada 

por planos econômicos de reconstrução mundial sob uma nova matriz de financiamento 

para ampliação de plantas industriais, aumento da produção e explosão de postos de 

trabalho e geração de renda, dos quais o Plano Marshall se destacou (AMARO, 2003, p. 

4). 

O Plano Marshall auxiliou para a reestruturação dos países que haviam sofrido 

com as consequências da Segunda Guerra Mundial, buscando contribuir com a aceleração 

industrial e, consequentemente, restaurar a economia da Europa (FURTADO, 1992, p. 9). 

Referido plano serviu como modelo para que outros países de outros continentes também 

promovessem o fomento do crescimento econômico. O Brasil foi um desses países, 

baseando-se no Plano Marshall para a criação do Plano de Metas (1956-1961), o Plano 

Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social (1963-1965), o Programa Estratégico 

de Desenvolvimento (1967-1970) e o I e II Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-

1975) (FURTADO, 1992, p. 9). 

Ao mesmo tempo, muitas das antigas colônias europeias iniciaram seu processo 
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de independência após a Segunda Guerra Mundial, tendo como mote a busca da 

prosperidade e da riqueza que os seus colonizadores até então difundiam (AMARO, 2003, 

p. 4), o que gerou um realinhamento de expectativas em torno daquele referencial.  

Com os diversos Planos que foram sendo criados, como os já citados acima, 

gerou-se um movimento que passou a ser chamado desenvolvimentismo, que foi 

impulsionado pelo Estado, sendo a intenção clarificar que “[...] o objetivo fundamental 

da política econômica era o de promover o desenvolvimento econômico [...]”, havendo a 

necessidade que empresários, a burocracia do Estado, as classes médias e os trabalhadores 

associados na competição internacional determinassem as formas que utilizariam para se 

chegar à esse objetivo. Além do cunho econômico, o desenvolvimentismo proporcionava 

a chance de alargar o desenvolvimento, com a criação de mecanismos para tanto 

(BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 6). 

Também contribuíram para a ascensão do conceito de desenvolvimento as novas 

afirmações idealistas, assentadas no desejo de paz e desenvolvimento (BRESSER-

PEREIRA, 2019, p. 212-213). A criação da Organização das Nações Unidas (ONU) 

fomentou o debate sobre desenvolvimento, evidenciando que o desenvolvimento 

econômico é uma finalidade de todos, também pode-se citar como pontos importantes 

para a ideia aqui tratada, a declaração das “quatro liberdades” do presidente norte-

americano Franklin Roosevelt no ano de 1941, sendo uma delas a de não passar 

necessidades, também Harry Truman, que em seu discurso inaugural lançou o primeiro 

programa americano de fomento ao desenvolvimento, sendo ele o ponto IV (AMARO, 

2003, p. 40-41). 

Nesse contexto, Edgard Morin e Anne Brigitte Kern (2003, p. 70), aduziram que 

o desenvolvimento advém do “[...] grande paradigma ocidental do progresso”. É possível 

verificar que o progresso foi concebido como algo utópico por filósofos e intelectuais 

tidos como revolucionários, já o desenvolvimento provém de uma escola heterodoxa, 

principalmente marxistas, schumpeterianos e keynesianos, ou seja, um projeto 

reverenciado por economistas - não daqueles da escola neoclássica (BRESSER-

PEREIRA, 2019, p. 213). 

A fé no progresso resta cada vez mais corrompida, a ciência revela uma 

ambivalência, com o domínio da energia nuclear pelas ciências físicas resulta no 

progresso e, ao mesmo tempo, no aniquilamento humano; as bombas de Hiroshima e 

Nagasaki, e posteriormente a corridas às armas nucleares das grandes e médias potências, 

fazem ameaça sobre o futuro do planeta (MORIN; KERN, 2011, p. 76). 
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Diante desses novos desafios, a segunda metade do século XX assiste à 

emergência do desenvolvimento no lugar do progresso, atrelada inicialmente à expansão 

quantitativa da economia e dos mercados (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 33-34). 

Predominou uma ideia de desenvolvimento unidimensional, estando mais atrelada à 

questão econômica, e “[...] ‘macro orientada’, com elites empreendedoras e/ou 

burocráticas fortes, e uma ordem internacional acomodando o poder e os privilégios 

destas elites de interesses” (GALTUNG, 1994, p. 171).  

Mais do que isso, a própria economia é redefinida em novas bases, e surge, no 

último terço do século XX, a ideia de um desenvolvimento no seio da economia, como a 

chamada economia do desenvolvimento. No entanto, ainda que o surgimento da ideia de 

desenvolvimento tenha se dado por um viés econômico, a sua relevância ultrapassou o 

âmbito econômico e alcançou uma reflexão política e social (PARELLADA, 2009, p. 18), 

levantando questões sobre mudanças nas formas culturais e das condições para uma 

evolução (PARELLADA, 2009, p. 22).  

Nos relatórios e estudos acerca do tema entre as décadas de 40 e 70, apresentam-

se diversos avanços, mas também de privações. Dentro os avanços, estão o aumento da 

produção e do consequente consumo de bens e serviços, permitindo uma melhoria geral 

do bem material das sociedades onde ele ocorreu; um aumento elevado dos níveis de 

produtividade média e, portanto, da eficiência produtiva; e uma melhoria nítida dos níveis 

de escolarização, com diminuição considerável das taxas de analfabetismo (AMARO, 

2003, p. 49).  

As privações estão associadas à não-generalização desses avanços citados, uma 

vez que eles se concentraram em um terço da população mundial e marginalizaram, ou 

seja, não beneficiaram ou o fizeram de forma muito limitada, os outros dois terços; a 

persistência de diversas formas de mal-estar e carência absoluta em muitos dos países do 

Terceiro Mundo, em áreas vitais do desenvolvimento (AMARO, 2003, p. 49-50). 

A industrialização, considerada ponto importante para se atingir o 

desenvolvimento, não foi homogênea entre os países e em cada país, aumentando “[...] o 

fosso que já separava o centro da periferia do sistema, o que em grande parte é simples 

consequência da intensificação do crescimento no centro”, ademais, “[...] as relações 

comerciais entre países cêntricos e periféricos, mais ainda do que entre países cêntricos, 

transformaram-se progressivamente em operações internas das grandes empresas” 

(FURTADO, 1974, p. 43). 

Assim, tem-se que os benefícios do desenvolvimento em seu caráter humano-
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social foram limitados, já que não conseguiram alcançar de forma uniforme todos os 

países, e sim apenas um terço da população no mundo (AMARO, 2003, p. 11). 

É referenciado como um mito no qual as sociedades que são consideradas 

industrializadas alcançam o bem-estar, diminuem suas desigualdades mais extremas e 

dispensam aos indivíduos o máximo de felicidade que uma sociedade pode oferecer. 

Assim como, em outro norte é uma concepção muito limitada que o crescimento 

econômico é o motor necessário e suficiente de todos os desenvolvimentos sociais, 

psíquicos e morais. Essa concepção ignora os problemas humanos da identidade, 

comunidade, solidariedade, conduzindo a um processo de desregramentos na vida mental 

e afetiva das pessoas e na sua própria convivialidade (MORIN; KERN, 2011, p. 78).  

Segundo Morin e Kern (2011, p. 83), “o desenvolvimento de nossa civilização 

produziu maravilhas [..]”, pode-se citar aqui a automatização e informatização das 

máquinas industriais, meios de comunicação e informação. Todavia, promoveu também 

a atomização dos indivíduos, com o afastamento da solidariedade, fragmentação e 

generalização do trabalho, tempo devidamente cronometrado, sem dar sequência aos 

ritmos naturais. A partir disso, “a mecanização assume o controle do que não é mecânico: 

a complexidade humana” (MORIN; KERN, 2011, p. 84).  

Ademais, partir do final da década de 1960 e início dos anos 1970 que se começou 

associar os processos de criação de valor econômico, que animaram o mito do progresso, 

e posteriormente, o do desenvolvimento, à intensificação da degradação do ambiente 

físico do planeta, advindo as primeiras críticas dos ambientalistas sobre os danos 

ambientais causados (SACHS, 2009, p. 90-91). 

Em 1970, uma equipe de pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) iniciou um estudo das implicações do crescimento ilimitado e contínuo no mundo 

todo. A partir desse estudo, em 1972 ocorreu a publicação do relatório The Limits to 

Growth. Esse crescimento gera, entre outros, um esgotamento de recursos não renováveis, 

produção industrial e geração de poluição, sendo a solução a paralisação do crescimento 

econômico e do consumo de recursos naturais (MEADOWS, 1972, p. 1-205). 

Constou no relatório que se as tendências atuais de crescimento da população 

mundial, industrialização, poluição, produção de alimentos e esgotamento de recursos 

continuarem inalteradas, os limites para o crescimento neste planeta serão alcançados em 

algum momento nos próximos cem anos. O resultado mais provável será um declínio 

bastante repentino e incontrolável da população e da capacidade industrial (MEADOWS, 

1972, p. 23). 
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Para Celso Furtado (1974, p. 19), o relatório trouxe “[...] para o primeiro plano da 

discussão problemas cruciais que os economistas do desenvolvimento econômico 

trataram sempre de deixar à sombra”. 

Diante disso, houve a necessidade de uma reformulação na compreensão de 

desenvolvimento, a fim de promovê-la de forma central e operacional, com a 

reaproximação da ética, economia e política na contribuição para uma sociedade mais 

includente socialmente, sustentável ecologicamente e sustentada economicamente 

(CALEGARE; SILVA JÚNIOR, 2011, p. 54). Assim, o crescimento econômico ainda se 

faz necessário, mas deve ser socialmente receptivo e implementado por métodos 

favoráveis ao meio ambiente, em vez de favorecer a incorporação predatória do capital 

da natureza ao Produto Interno Bruto (PIB) (SACHS, 2004, p. 52). 

Segundo Morin e Kern (2011, p. 102), a noção de desenvolvimento deve tornar-

se multidimensional, ou seja, não somente permanecer amparado por uma natureza 

econômica, mas também cultural, civilizacional, com o intuito de fixar seu sentido e suas 

normas. Deve romper com a concepção do progresso como certeza histórica para 

compreender que nenhum desenvolvimento é adquirido para sempre, porque ele sofre 

ataque do princípio da degradação e precisa ser sempre regenerado. Nesse sentido, o 

desenvolvimento é a apropriação plena dos direitos humanos e implica em igualdade, 

equidade e solidariedade (CALEGARE; SILVA JÚNIOR, 2011, p. 53). 

Como conseguinte, novos conceitos de desenvolvimento surgiram nos últimos 

cinquenta anos com diferentes propostas e ideais, sempre com uma palavra associada à 

desenvolvimento: Desenvolvimento Sustentável; Desenvolvimento Local; 

Desenvolvimento Participativo; Desenvolvimento Humano; Desenvolvimento Social; e 

Desenvolvimento Integrado (AMARO, 2003, p. 55). 

 

2.2 Da abordagem intergeracional à pluridimensionalidade do desenvolvimento 

sustentável na Agenda 2030 das Nações Unidas 

O desenvolvimento sustentável é um conceito central para a nossa época. É uma 

forma de compreender o mundo e um método para resolver problemas globais. Os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) guiarão a diplomacia econômica 

mundial na próxima geração (SACHS, 2015, p. 1). 

Para se entender o desenvolvimento sustentável, é importante conceber que advém 

de três elementos, quais sejam: desenvolvimento econômico, qualidade ambiental e 

equidade social. Estes não podem ser analisados isoladamente, isto porque, trata-se de um 
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tema complexo, dinâmico, multidimensional e interligado, preocupado com o bem-estar 

da presente e da futura geração (ROGERS; JALAL; BOYD, 2008, p. 42). 

Estes são frequentemente referidos como o triplo resultado final, e são usados para 

avaliar o sucesso de um determinado programa ou projeto de desenvolvimento. É 

fundamental que cada componente receba igual atenção para garantir um resultado 

sustentável (ROGERS; JALAL; BOYD, 2008, p. 42). 

Os objetivos econômicos não devem ser maximizados sem satisfazer os aspectos 

ambientais e restrições sociais. Os benefícios ambientais não devem ser necessariamente 

maximizados sem a satisfação econômica e contenções sociais. Os benefícios sociais não 

devem ser maximizados sem a satisfação econômica e comedimento ambiental. Ou seja, 

consiste em maximizar benefícios econômicos, sociais e ambientais sujeitos a um 

conjunto de limitadores (ROGERS; JALAL; BOYD, 2008, p. 46). Em primeiro lugar, se 

a sustentabilidade requer consideração de todas as três dimensões, então a 

sustentabilidade ambiental, por exemplo, não é uma proposição que pode permanecer 

sozinha sem referência às dimensões sociais e econômicas, assim como a sustentabilidade 

econômica não pode permanecer sem referência a seus impactos/dimensões ambientais 

(LARSEN, 2009, p. 48). 

Para Larsen (2009, p. 45), sustentabilidade está em seus primórdios como ciência, 

como um conjunto de objetivos sociais, como um conjunto de valores, e como uma 

abordagem para lidar com problemas no mundo real. Sua tarefa definidora não é menos 

do que garantir a dignidade humana na ordem mundial e mediar os impactos de uma 

economia mundial, crescimento populacional e padrões de assentamento humano. 

Nessa linha de mudanças conceituais, a, na época, recém-criada Organização das 

Nações Unidas passou progressivamente a institucionalizar esse debate e incorporar o 

tema nas suas agendas. Em 1959, por exemplo, houve a decisão da Assembleia Geral das 

Nações Unidas de instituir a primeira década do desenvolvimento da ONU para o período 

de 1960 a 1970, e a criação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) em 1965 (BARBIERI, 2020, p. 19-20). 

A compreensão do desenvolvimento sustentável deve ser realizada, 

primeiramente, a partir de seus elementos históricos, a fim de compreender, ainda que 

brevemente, essa complexa trajetória. Desde a Conferência de Cúpula realizada em 

Estocolmo, em 1972, a preocupação com a questão ambiental do planeta se tornou um 

importante palco de discussões.  

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano propôs de 
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maneira inovadora a integração entre os problemas ambientais e o desenvolvimento. 

Nesse sentido, é possível verificar por meio do Princípio 13 da Declaração obtida a partir 

da referida Conferência que os Estados necessitariam assumir um aspecto “[...] integrado 

e coordenado de planejamento de seu desenvolvimento, de modo a que fique assegurada 

a compatibilidade entre o desenvolvimento e a necessidade de proteger e melhorar o meio 

ambiente humano em benefício de sua população” (UN, 1972, p. 4). 

A criação da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Humano, criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, foi resultado dessa 

preocupação (JAPIASSÚ; GUERRA, 2017, p. 1887). 

Na Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972, 

foi dado destaque à ideia de desenvolvimento sustentável (UN, 1972, p. 1-77), sendo que, 

em 1986, houve o reconhecimento pelas Nações Unidas do “desenvolvimento” como um 

direito humano, com a disposição que este comporta várias dimensões, já adiantando a 

sua concepção pluridimensional, e apontando para sua possível positivação (UN, 1986, 

p. 186). 

O termo desenvolvimento sustentável surgiu na Conservação Mundial Estratégia 

de 1980, publicada pela International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources. O desenvolvimento sustentável foi definido como a integração de conservação 

e desenvolvimento para garantir que as modificações do planeta realmente garantissem a 

sobrevivência e o bem-estar de todas as pessoas (IUCN, 1980, n.p.). 

Da mesma forma, em 1987, o tema desenvolvimento sustentável foi destaque, com 

a divulgação do Relatório Brundtland, publicado com o título de “O Nosso Futuro 

Comum”, pela Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UN, 1987, 

p. 6), designada para proceder a uma caracterização dos problemas ambientais no mundo 

e propor soluções e estratégias para eles. Nesse relatório, foi disposto pela primeira vez o 

conceito de desenvolvimento sustentável, definido como “o desenvolvimento que 

encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de 

atender suas próprias necessidades” (UN, 1987, p. 16). A urgência é enfatizada pelas 

discussões após a Segunda Guerra Mundial, desastres ambientais como Bhopal e 

Chernobyl e esgotamento da camada de ozônio da Terra (BARTER; RUSEL, 2012, p. 5). 

O desenvolvimento sustentável não é uma escolha. Em vez disso, o 

desenvolvimento sustentável historicamente é definido como “o desenvolvimento que 

encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de 

atender suas próprias necessidades” (UN, 1987, p. 7).  
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O debate sobre desenvolvimento sustentável tornou-se recorrente nas últimas 

décadas. Desde a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de 1992, a discussão intensificou-se ainda mais, uma vez que foi 

possível identificar um novo rumo para o bem-estar da humanidade. As mudanças 

políticas enfrentadas no mundo, as tensões sociais crescentes e a incessante degradação 

do meio ambiente foram aspectos relevantes e propulsores para essa visibilidade. Com 

isso, tornou-se urgente pensar em um novo projeto, em que o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental fosse igualmente equilibrado, sustentado e sustentável, 

preocupado e prudente com a vida no (e do) planeta e com as presentes e futuras gerações. 

Resultado das discussões sobre o tema desenvolvimento sustentável na 

Conferência, foi a criação da Agenda 21, que abarca diversos assuntos atrelados ao bem-

estar, redução das desigualdades, proteção ambiental, o que inclusive serviu de base para 

que Estados adotassem mecanismos (MARQUES; BARBOSA; ARAÚJO, 2017, p. 35), 

“[...] capazes de permitir melhoria nos níveis de vida por meio de modificações nos estilos 

de vida que sejam menos dependentes dos recursos finitos da Terra e mais harmônicos 

com sua capacidade produtiva” (UN, 1992, n.p.). 

Após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

de 1992, há a realização, em 2002 em Joanesburgo, do World Summit on Sustainable 

Development, no Rio de Janeiro em 2012 ocorreu a United Nations Conference on 

Sustainable Development e em 2015 em Nova York teve o United Nations Sustainable 

Development Summit o que culminou na Agenda 2030 da ONU, o que será mais a frente 

explanado. 

A ideia de desenvolvimento sustentável pluridimensional, mais adiante, adveio de 

um estudo realizado pelo grupo “Amigos da Terra”, publicado no livro “Em direção à 

Europa Sustentável”, no ano de 1995. O objetivo deste relatório é fornecer informações 

básicas e um amplo debate nacional e europeu sobre o desenvolvimento econômico 

sustentável do ponto de vista ambiental. O grupo Amigos da Terra em toda a Europa 

estimulará e conduzirá esses debates ao longo de 1995 e 1996, disseminando o debate do 

desenvolvimento sustentável (SPANGENBERG, 1995, p. 3).  

Acerca desse estudo, a construção de um triângulo da sustentabilidade, articulando 

três eixos, quais sejam, o social, ambiental e econômico, foi primordial para firmar um 

conceito de sustentabilidade. Colabora com o entendimento de um novo paradigma de 

desenvolvimento sustentável pluridimensional (SPANGENBERG, 1995, p. 6).  

No entanto, houve a percepção da necessidade de uma quarta dimensão, voltada 
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para a concretização do desenvolvimento sustentável por meio da governança, e, assim, 

o desenho do triângulo deu lugar ao de um prisma, com dimensões ambiental, econômica, 

social e institucional (SPANGENBERG; PFAHL; DELLER, 2002, p. 66). As quatro 

dimensões - econômica, social, político-institucional e ambiental - se transformam em 

sistemas conexos de forma harmoniosa e sustentam o processo de desenvolvimento de 

forma equilibrada (SPANGENBERG; PFAHL; DELLER, 2002, p. 68). Desta forma, o 

desenvolvimento sustentável passa a ser considerado pluridimensional, com quatro 

dimensões complexas, que se fundem em temas conexos e equilibrados, sendo o triângulo 

substituído pelo prisma da sustentabilidade. 

Destaca-se o entendimento de Meadowcroft (2000, p. 373) ao afirmar que o 

desenvolvimento sustentável constitui “[...] um conceito ponte – como uma ideia que 

poderia desenhar em conjunto domínios políticos aparentemente distintos, e unir 

diferentes interesses em torno de uma agenda comum”, isto é, um “meta-objetivo político 

potencialmente unificador”. 

Conforme Spangenberg, Pfahl e Deller (2002, p. 66), embora não seja mencionado 

separadamente essa quarta dimensão do desenvolvimento sustentável, acabou sendo uma 

extensão necessária para incluir um número significativo de elementos cruciais da 

Agenda 21, como determinantes sociais e culturais do desenvolvimento. A extensão é 

além disso justificável pela crescente compreensão teórica da relevância de instituições 

de ciências sociais e políticas e pela experiência prática, vislumbrada no próprio processo 

da criação da Comissão Brundtland. Nesse viés, boa governança em direção à 

sustentabilidade, uma preocupação fundamental dos discursos políticos atuais, não é 

possível sem instituições apropriadas. 

A publicação do Relatório de Brundtland, conhecido também como “Nosso 

Futuro Comum” trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável, fornecendo 

direcionamentos importantes para a Conferência de Cúpula de 1992, realizada no Rio de 

Janeiro (JAPIASSÚ; GUERRA, 2017, p. 1887). 

A Cúpula de 1992, conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento - Rio 92, reuniu mais de 100 representantes estatais para 

discutir as gerações futuras o direito ao desenvolvimento. Nesse evento, os países 

consentiram com a promoção do desenvolvimento sustentável, voltada à preocupação 

com os seres humanos e com a proteção do meio ambiente, adotando a chamada “Agenda 

21”, consistente em uma carta de intenções destinada a promover, a nível global, um novo 

padrão de desenvolvimento para o século XXI (BARBIERI, 2020, p. 31). 
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No que concerne à Agenda 21, reconhece-se a sua importância para o 

desenvolvimento, principalmente diante da repercussão que teve com movimentos sociais 

e organizações não-governamentais, incentivando a sociedade a pensar e contribuir para 

a presente e as futuras gerações, já que se passou a temer as consequências para o planeta 

no seu atual estado de desenvolvimento.  

No entanto, tem-se que ainda assim seu viés se deu atrelado ao ambiental, já que 

no início do documento é possível verificar a adoção de uma abordagem do meio 

ambiente e desenvolvimento, de forma equilibrada e integrada (UN, 1992, n.p.).  

Posteriormente, na Rio+20 em 2012, 193 países e membros representantes da 

sociedade civil, reuniram-se novamente no Rio de Janeiro para avaliar o progresso das 

ações da Rio-92, do qual foram adotados novos e emergentes desafios. Os principais 

assuntos desta Conferência foram voltados para a economia verde no âmbito do 

desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Como resultado, o documento 

“O Futuro que Queremos” reconheceu que a formulação de metas seria essencial para o 

lançamento de uma ação global coerente e focada no desenvolvimento sustentável (ONU, 

2012, p. 3).  

Como resultado das discussões de cúpulas anteriores, foram lançados os Objetivos 

do Milênio (ODM), adotados pelos Estados-membros da ONU no ano de 2000, e 

consistiam em: erradicar a extrema pobreza e a fome; atingir o ensino básico e universal; 

promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade 

infantil; melhorar a saúde materna; combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 

garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o 

desenvolvimento (ONU, 2000, p. 1-16). Esses objetivos tornaram-se o primeiro 

arcabouço global de ações destinadas ao desenvolvimento, e contribuíram para a adoção 

de políticas pelos governos.  

Todavia, ainda que a preocupação com questões além das ambientais tenha 

ocorrido nos Objetivos do Milênio, a pluridimensionalidade do desenvolvimento não foi 

vislumbrada. Afinal, cada país possui particularidades próprias e em um mesmo país é 

possível se encontrar desigualdades, assim, o roteiro para que os Estados seguissem a fim 

de resolver as disposições concernentes aos objetivos, não foram suficientes para abarcar 

esse tipo de situação (BROWNE, 2017, p. 90).  

Em 2010, realizou-se a Cúpula das Nações Unidas sobre os Objetivos do Milênio, 

com a finalidade de discutir meios para acelerar a implementação desses objetivos, bem 

como discutir uma nova agenda de desenvolvimento pós-2015. Com isso, foi 
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implementado um amplo e inclusivo sistema de consulta para questões de interesse 

global, voltado à construção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi 

construído por muitos participantes e colaboradores (ONU, 2015, p. 1-41). 

Dois princípios importantes foram levados adiante a partir do painel: a 

necessidade de desenvolver e aumentar os ODMs e a aplicação universal de qualquer 

novo conjunto de objetivos. A Assembleia Geral da ONU tomou a decisão de estabelecer 

um grupo de trabalho aberto em janeiro de 2013 para definir o conjunto definitivo de 

metas para a era pós-2015, presidido por dois embaixadores locais. Assim, foi criado o 

Grupo de Trabalho Aberto, encarregado para a elaboração de uma proposta para os ODS 

(ONU, 2015, p. 1-41). 

O Grupo era composto de 70 países, tanto a adesão quanto o cronograma eram 

abertos, sendo a única restrição a necessidade de acordo no ano de 2015, ou seja, em 

quase dois anos. Positivamente, o período permitiu e encorajou com que o grupo ouvisse 

muitos representantes da sociedade civil, e demais atores internacionais. As longas 

deliberações, juntamente com muitas consultas regionais e nacionais diferentes, geraram 

um grande número de propostas para a nova agenda para 2030, com o auxílio de muitos 

interessados, como contribuições especializadas da sociedade civil, a comunidade 

científica e o próprio sistema das Nações Unidas (BROWNE, 2017, p. 91).  

A proposta foi finalizada em 2014 e foi submetida para a Assembleia Geral da 

ONU no ano de 2015, já com a indicação dos 17 objetivos e das 169 metas que hoje 

integram a Agenda 2030 (ONU, 2015, p. 1-41). 

Em 2015, países membros da ONU se reuniram em Nova York, reconhecendo que 

a erradicação da pobreza em todas as suas formas é o maior desafio global e um requisito 

indispensável para o desenvolvimento sustentável. Assim, adotaram o documento 

“Transformando o nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável”, 

comprometendo-se a tomar medidas ousadas e transformadoras nos próximos 15 anos 

(ONU, 2015, p. 1-2).  

Sob o lema de “não deixar ninguém para trás”, a Agenda 2030 configura-se como 

um novo projeto civilizatório, para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Como um 

ambicioso plano de ação para governos, sociedade, empresas e academias, com o intuito 

ainda de fortalecer a paz universal, cimentada no pilar de parcerias global que oriente as 

escolhas necessárias à melhoria da qualidade de vida das pessoas (ONU, 2015, p. 1-2). 

A necessidade de efetivação da Agenda 2030 decorre, principalmente, das 

imensas contradições existentes no mundo, como a desigualdade social (PIMENTEL, 
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2019, p. 23). 

No preâmbulo do referido documento, há a disposição que os objetivos de 

desenvolvimento sustentável devem ocorrer de forma integrada e indivisível, com o 

equilíbrio das dimensões de um desenvolvimento sustentável. Também é possível 

identificar que há o alinhamento de cinco áreas, quais sejam, pessoas, planeta, 

prosperidade, paz e parceria (ONU, 2015, p. 1-2). 

Conforme apontam Olsson e Lavall (2020, p. 127), a “Agenda 2030 da ONU 

desafia a espécie humana a mudar radicalmente os seus hábitos de consumo e produção, 

a forma como interage entre si e com o meio ambiente natural”. Assim, ainda que o 

referido documento aponte princípios unificadores, dá-se liberdade para cada Estado “[...] 

traçar os próprios projetos de desenvolvimento, condizentes com as necessidades e as 

realidades nacionais e, consequentemente, regionais e locais” (OLSSON; LAVALL, 

2020, p. 127). 

A Agenda 2030 foi instituída como indicação de caminho, ou seja, trata-se de um 

autêntico projeto civilizatório, que institui objetivos e metas a serem alcançados até o ano 

de 2030, acordado por 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas durante 

a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu em 

2015 em Nova York. É um plano de ação a ser executado pelos países até o ano de 2030, 

sejam eles desenvolvidos ou subdesenvolvidos, que elenca uma declaração, 17 Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas, além de meios de implementação, 

mecanismos de avaliação e acompanhamento e formas de parceria entre os países por 

meio de 230 indicadores (ONU, 2015, p. 1-2). 

A Agenda 2030 integra as quatro dimensões do desenvolvimento sustentável já 

no seu Preâmbulo (ambiental, social, econômica e institucional), de forma que os 

objetivos de desenvolvimento sustentável possuem como pressuposto o alinhamento 

dessas dimensões para a sua concretização em âmbito global, implicando a necessidade 

de lidar com os desafios contemporâneos (SILVA, 2015, p. 663).  

Com base na já explanada quarta dimensão integradora da sustentabilidade, qual 

seja, a dimensão política ou político-institucional, tem-se que se refere à um instrumento 

de efetivação das ações dispostas na Agenda 2030, a partir dos recursos existentes, por 

governos, setor privado, a sociedade civil, o sistema das Nações Unidas e outros atores. 

A quarta dimensão é tratada como uma concepção de meio, uma vez que por meio 

dos atores citados será possível a efetivação das outras dimensões (ambiental, social e 

econômica). Diante disso, de maneira formal não é considerada uma dimensão por 
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diversos estudiosos, compreendendo que são estruturas que perfazem cada uma das 

demais dimensões (MEADOWCROFT; FARRELL; SPANGENBERG, 2005, p. 9). 

Assim, a ONU, ainda que com suas fraquezas funcionais, tem “[...] desempenhado 

um papel importante na manutenção da paz e da segurança internacionais desde a sua 

formação e serve ainda como paradigma de organização internacional” (SALLES, 2018, 

p. 74). 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é baseada em cinco objetivos 

fundamentais: (1) Pessoas - erradicar a pobreza e a fome; (2) Planeta - protege o planeta 

da degradação; (3) Prosperidade - garantindo que todos os seres humanos possam 

desfrutar de uma vida próspera e gratificante; (4) Paz - promoção de sociedades pacíficas, 

justas e inclusivas; e (5) Parcerias - mobilizando os recursos necessários para implementar 

esta Agenda por meio de uma Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável 

revitalizada (UNESCO, 2016, p. 9). 

A partir disso, importante a compreensão de cada um desses objetivos da Agenda 

2030.  

O primeiro objetivo se refere a “erradicar a pobreza em todas as formas e em todos 

os lugares”, contemplado como “Erradicação da pobreza”. Algumas de suas metas 

abarcam a necessidade de diminuir “[...] pelo menos à metade a proporção de homens, 

mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas 

dimensões, de acordo com as definições nacionais”, efetivar “[...] a resiliência dos pobres 

e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes 

a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, 

sociais e ambientais”, e dispor de “[...] marcos políticos sólidos em níveis nacional, 

regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres 

e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da 

pobreza” (ONU, 2015, n.p.).  

A “Fome zero e agricultura sustentável” contempla o segundo objetivo, e pretende 

“erradicar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição e promover 

a agricultura sustentável”. Entre suas metas, destacam-se a manutenção da “[...] 

diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados 

e suas respectivas espécies selvagens [...]”, a implementação de sistemas sustentáveis de 

produção de alimentos, fomento do investimento em infraestrutura rural, pesquisa e 

extensão de serviços atrelados à agricultura, e a garantia do “[...] funcionamento adequado 

dos mercados de commodities de alimentos e seus derivados [...]” (ONU, 2015, n.p.).  
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O terceiro objetivo para um desenvolvimento sustentável abrange a garantia de 

uma vida saudável e a promoção de um bem-estar à população, reconhecido como “Saúde 

e bem-estar”. Algumas das propostas do referido objetivo são “[...] reduzir a taxa de 

mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos”, afastar 

focos de epidemias e promover saúde, inclusive saúde mental, reduzir pela metade as 

mortes e os ferimentos globais por acidentes rodoviários, acesso a medicamentos e 

vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos, 

também incentivar a produção de pesquisa em saúde (ONU, 2015, n.p.). 

O ODS n. 4 visa “assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e 

promover oportunidades e aprendizagem ao longo da vida para todos”. Nesse objetivo, 

estão dispostas sete metas, as quais, de forma sintética, referem-se a: necessidade de 

garantir que as crianças completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de 

qualidade, com acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados 

e educação pré-escolar; igualdade de acesso à educação técnica, profissional e superior 

de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade, aumento do número de jovens 

e adultos que tenham habilidades para emprego, trabalho decente e empreendedorismo, 

eliminação das disparidades de gênero na educação e garantia da igualdade de acesso; 

alfabetização e conhecimento básico de matemática, assim como a promoção do 

desenvolvimento sustentável; construção e melhoria das instalações físicas para 

educação, ampliação do número de bolsas de estudo para os países em desenvolvimento, 

em particular os países menos desenvolvidos, assim como aumento do contingente de 

professores qualificados (ONU, 2015, n.p.). 

O quinto objetivo se refere à “Igualdade de gênero”, busca “alcançar a igualdade 

de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”. Entre suas metas, encontram-se 

banir “[...] todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de 

crianças e mutilações genitais femininas”, empoderar mulher por meio de tecnologias de 

informação e comunicação, incentivar “[...] políticas sólidas e legislação aplicável para a 

promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em 

todos os níveis”, e assegurar às mulheres oportunidades de assumir cargos de liderança 

(ONU, 2015, n.p.). 

 “Água potável e saneamento” é o sexto objetivo da Agenda 2030, assegurando “a 

disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos”. Entre suas metas, 

estão o acesso à saneamento básico, gestão dos recursos hídricos, com a redução da 

poluição, com o incentivo à reciclagem e reutilização de materiais possíveis, assim como 
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promover o “[...] apoio à capacitação para os países em desenvolvimento em atividades e 

programas relacionados à água e saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, 

a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de 

reuso” (ONU, 2015, n.p.). 

O ODS n. 7 se refere a “Energia limpa e acessível”, com o intuito de “Garantir o 

acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos”. Pretende-se que 

a eficiência energética seja melhorada globalmente, que o fornecimento de serviços de 

energia ocorra de forma moderna e sustentável, com o investimento em infraestrutura de 

energia e em tecnologias de energia limpa, entre outras metas a serem alcançadas (ONU, 

2015, n.p.). 

No que se refere ao oitavo objetivo, pretende-se “promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 

decente para todas e todos”, chamado de “Trabalho decente e crescimento econômico”. 

As suas metas englobam, entre outras, “[...] políticas orientadas para o desenvolvimento 

que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente [...]”, diminuir o 

número de jovens que não possuem emprego, impulsionar o acesso a todos dos serviços 

bancários, de seguros e financeiros (ONU, 2015, n.p.). 

 “Indústria, inovação e infraestrutura” é o ODS n. 9, tratando-se de “construir 

infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar 

a inovação”. Pretende que as pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em 

países em desenvolvimento, tenham um maior acesso aos serviços financeiros, que as 

indústrias se tornem cada vez mais sustentáveis, com o uso de energia limpa, também 

abarca o fomento à pesquisa e inovação, e a expansão da tecnologia e acesso à internet 

aos países (ONU, 2015, n.p.). 

O objetivo n. 10 é “Redução das desigualdades”, com o intuito de “reduzir as 

desigualdades no interior dos países e entre países”. As suas metas englobam a adoção de 

“[...] políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e alcançar 

progressivamente uma maior igualdade”, de um tratamento que seja diferente para países 

em desenvolvimento, principalmente àqueles considerados pela OMC como menos 

desenvolvidos, e que a migração ocorra de forma ordenada e pacífica (ONU, 2015, n.p.). 

“Cidades e comunidades sustentáveis” é o décimo primeiro objetivo de 

desenvolvimento sustentável, com a missão de “tornar as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. Assim, busca-se “[...] garantir o 

acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos 
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e urbanizar as favelas”, que a urbanização ocorre de forma sustentável, também se 

pretende proteger o patrimônio cultural e natural do mundo, entre outras metas (ONU, 

2015, n.p.). 

O ODS n. 12 se refere à “Consumo e produção responsáveis”, com a intenção de 

“assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis”. Algumas de suas metas são 

o incentivo “[...] as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a 

adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de 

relatórios”, promoção de práticas para consumo e turismo sustentável (ONU, 2015, n.p.). 

O objetivo número 13 da Agenda é disposto como “Ação contra a mudança global 

do clima”, a fim de que sejam tomadas “medidas urgentes para combater a mudança do 

clima e seus impactos”. Pode-se citar como medidas “[...] mudança do clima nas políticas, 

estratégias e planejamentos nacionais”, a conscientização sobre a mudança do clima, 

possibilidade se adaptar com eventuais mudanças climáticas e catástrofes naturais (ONU, 

2015, n.p.).  

Sobre o décimo quarto objetivo, “Vida na água”, é possível referir que pretende a 

“conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável”. Salienta-se a necessidade de ser conservada “[...] pelo 

menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação nacional e 

internacional, e com base na melhor informação científica disponível”, aprimorar e 

utilizar a tecnologia para melhora da saúde dos oceanos, a valorização da pesca de 

pequeno porte com o auxílio da pesquisa científica (ONU, 2015, n.p.). 

O ODS n. 15 versa sobre a “Vida terrestre” e quer “proteger, recuperar e promover 

o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 

combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 

biodiversidade”. Conforme contido em suas metas, destaca-se a necessidade de frear o 

desmatamento das florestas, a perda da biodiversidade, adotar urgentemente mecanismos 

para extinguir a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna, e promover a 

conservação e recuperação dos ecossistemas (ONU, 2015, n.p.).  

“Paz, justiça e instituições eficazes” se refere ao décimo sexto objetivo da Agenda 

2030, tendo como objetivo a promoção de “[...] sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todas e todos e 

construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”. Dentre as 

metas estabelecidas, estão importantes pontos para a concretização de diversos outros 

objetivos constantes na presente Agenda, sendo fomentado, por exemplo, a garantia da 
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igualdade de acesso à justiça para todos, a redução da corrupção, o desenvolvimento de 

“[...] instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis”, o acesso à 

informação por todos, a fim de proteger as suas liberdades fundamentais (ONU, 2015, 

n.p.).  

O último objetivo (ODS n. 17) pode ser considerado o mais importante, pois da 

mesma forma que o anterior, é mecanismo para a concretização dos demais ODS, sendo 

ele nominado “Parcerias e meios de implementação”, buscando “fortalecer os meios de 

implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável”. São 

dezenove metas que estão divididas em finanças, tecnologia, capacitação, comércio e 

questões sistêmicas. Pode-se citar a mobilização de recursos financeiros adicionais para 

os países em desenvolvimento, a pretensão em reduzir o superendividamento, 

principalmente dos países mais pobres na área de finanças, em relação à tecnologia, 

“promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias 

ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento [...]”, no que concerne à 

capacitação, auxiliar os países na efetivação dos ODS, já em relação ao comércio, 

aumentar a participação dos países menos desenvolvidos na exportação, e, por fim, 

“reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por 

parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, 

tecnologia e recursos financeiros [...]”, o que condiz às questões sistêmicas (ONU, 2015, 

n.p.). 

Os ODS surgem em um contexto que se difere daquele que deu origem os ODM. 

As transformações dos últimos anos redefiniram a Agenda, assim como as condições e o 

próprio conteúdo do desenvolvimento sustentável, gerando novos arranjos de poder entre 

os atores. De um lado, há uma redistribuição de poder entre atores estatais, com a 

ascensão de países emergentes. Esse processo modifica a posição dos atores na hierarquia 

do sistema. De outro lado, há difusão de poder entre os atores não estatais e sua dispersão 

em estruturas e mercados, por conta do processo de globalização, fazendo com que os 

países estejam cada vez mais situados em redes de interdependências. Isso gera a 

necessidade de maior cooperação entre os Estados (SANAHUJA; VÁZQUEZ, 2017, p. 

537). 

Esses aspectos modificaram o contexto da agenda global de desenvolvimento, 

deixando de ser uma questão enquadrada nas relações Norte-Sul e em políticas de ajuda, 

mas, sim, consistindo numa agenda universal que influencia políticas nacionais e estilos 

de vida insustentáveis em vigor tanto nos países desenvolvidos como nos 
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subdesenvolvidos (SANAHUJA; VÁZQUEZ, 2017, p. 538). 

Os objetivos e metas do desenvolvimento sustentável sugerem uma mudança no 

comportamento da humanidade, a nível global. Conforme Barter e Russel (2012, p. 4) o 

desenvolvimento sustentável não indica apenas medidas para salvar o meio ambiente, 

mas ele trata da sobrevivência humana e do próprio planeta.  

A Agenda 2030 é baseada na inclusão e participação ativa, abrangendo todas as 

partes interessadas na decisão, possibilitando processos decisórios em todos os níveis. 

Esses elementos são essenciais para garantir a sua articulação e consequente efetivação 

dos ODS.  

Integrando esses aspectos com suas diferentes agendas e justificativas na 

implementação, os ODS são fundamentais para os tomadores de decisão e outras partes 

interessadas em todos os níveis de governança. Também são questões importantes a 

serem abordadas pela comunidade científica em projetos de pesquisa interdisciplinares e 

transdisciplinares, devendo ser incentivado (BIERMANN; KANIE; KIM, 2017, p. 29). 

Não há dúvida de que o nível de ambição e abrangência dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável supera todos as existentes tentativas de governança global 

por meio do estabelecimento de metas, tornando a Agenda 2030 uma iniciativa global 

inovadora na área de desenvolvimento sustentável. Um novo tipo de governança por meio 

de metas certamente será essencial para a concretização dessa agenda ambiciosa 

(BIERMANN; KANIE; KIM, 2017, p. 29). 

Como visto, entre os ODS citados, há a educação inclusiva e equitativa de 

qualidade, que será destaque no próximo capítulo, já que objetiva-se no segundo capítulo 

da dissertação explanar de maneira mais aprofundada o objetivo quarto da Agenda 2030 

da ONU referente à educação, apresentando, com base na compreensão de 

desenvolvimento sustentável pluridimensional até então explanado, o cenário da 

educação em geral no mundo contemporâneo e o sujeito-cidadão, e as especificidades da 

educação para o trabalho e o sujeito-trabalhador. 
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3 AS INTERFACES DA EDUCAÇÃO PARA A VIDA E PARA O TRABALHO 

 

O capítulo busca tratar da temática da educação no âmbito do direito humano ao 

desenvolvimento sustentável pluridimensional, sob o viés da Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas, com a compreensão da educação e suas generalidades e 

a relação educação-trabalho. Isso se torna fundamental para identificar posteriormente a 

contribuição de Edgar Morin por meio de “Os sete saberes necessários à educação do 

futuro” para a educação “do futuro” no presente como instrumento do direito humano ao 

desenvolvimento sustentável pluridimensional. 

Inicia-se com a educação na Agenda 2030 e seus principais eixos, uma vez que a 

educação se refere à um de seus objetivos, sendo posteriormente dispostos sobre os 

cenários da educação para a vida no mundo contemporâneo e o sujeito-cidadão e, ao final, 

para o trabalho e o sujeito-trabalhador. 

 

3.1 A educação na Agenda 2030 e seus principais eixos 

O projeto da Agenda 2030 é integralmente voltado ao desenvolvimento 

sustentável, com ações destinadas a acabar com a pobreza, aliadas a um plano que 

promova o desenvolvimento da economia e ao mesmo tempo atenda às necessidades 

sociais e proteja e recupere o meio ambiente. Dentre as necessidades sociais, como objeto 

de delimitação do presente estudo, está o direito à educação.  

Conforme o ODS n. 4, com a disposição de sete metas, busca-se, até o ano de 

2030, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

O seu alcance está focado para além de tornar a educação inclusiva, equitativa e 

de qualidade, promover a ampliação de meios de aprendizagem e conhecimento para 

todos, com base nos princípios de direitos humanos e desenvolvimento sustentável, e 

como uma indutora necessária às diversas mudanças propostas (ONU, 2015, p. 19). 

Sobre o conceito de educação, diversos sentidos já foram dispostos acerca do 

tema. Para Kant, "O objetivo da educação é desenvolver em cada indivíduo toda a 

perfeição da qual ele é capaz”. Essa perfeição seria compreendida como um 

desenvolvimento de todas as faculdades humanas de forma harmônica (DURKHEIM, 

2011, p. 44).  

No entanto, conforme aponta Durkheim (2011, p. 44), em que pese seja necessário 

o desenvolvimento harmônico, há funções e aptidões diversas entre os indivíduos, 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods4/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods4/
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devendo-se essa harmonia refletir sobre as tarefas que cumpre a cada um. Durkheim 

(2011, p. 44) esclarece “Nem todos nós fomos feitos para refletir; são precisos homens 

de sensação e ação. Ao contrário, são precisos outros cujo trabalho seja pensar”. O 

objetivo da educação não pode se referir unicamente a uma harmonia perfeita das 

faculdades humanas. 

A definição utilitarista de James Mill da educação seria "transformar o indivíduo 

em um instrumento de felicidade para si mesmo e seus semelhantes", o que da mesma 

forma não atende o real interesse da educação, pois a felicidade tem natureza subjetiva, 

em que cada um demonstra à sua forma (DURKHEIM, 2011, p. 45). 

Assim, o conceito de educação abarcado neste trabalho perfaz o trazido por 

Durkheim (2011, p. 50), em que a educação exige um caráter plural e singular. A 

pluralidade ocorre pela homogeneidade das pessoas que nela se situam, possibilitando 

uma vida coletiva, com “[...] um sistema de ideias, sentimentos e hábitos que exprimem 

em nós não a nossa personalidade, mas sim o grupo ou os grupos diferentes dos quais 

fazemos parte; tais como as crenças religiosas, as crenças e práticas morais [...]” 

(DURKHEIM, 2011, p. 54). Em outro viés, a cooperação exige uma diversidade, com 

acontecimentos da vida pessoal (DURKHEIM, 2011, p. 50). 

A partir dessa base, ressalta-se que a educação é a ação que se desenvolve sobre 

as pessoas que formam a sociedade, com o fim de capacitá-las de maneira integral, 

consciente, eficiente e eficaz, que lhes permita formar um valor dos conteúdos adquiridos, 

significando-os um vínculo direto com seu cotidiano, para atuar consequentemente a 

partir do processo educativo assimilado (CALLEJA, 2008, p. 109). 

Hoppers (2006, p. 22) expõe que a educação é um processo através do qual cada 

ser humano aprende o modo de agir cognitiva, afetiva e psicomotora nos seus diversos 

ambientes, sendo proveniente de direcionamentos externos (no caso do docente, por 

exemplo) ou da iniciativa pessoal do próprio indivíduo (no caso da autoaprendizagem). 

Coaduna o explicitado por Read (2001, p. 9), em que se pressupõe, portanto, que 

o objetivo geral da educação seja propiciar o crescimento do que é individual em cada ser 

humano, ao mesmo tempo em que harmoniza a individualidade assim desenvolvida com 

a unidade orgânica do grupo social ao qual ele pertence. 

O objetivo da ação educativa é preparar as pessoas para a vida, contribuindo para 

o desenvolvimento da sociedade em que vivem, e isso significa muito mais que possuir 

um acúmulo de conhecimentos de cultura geral, científica e técnica ou ser capaz de 

desenvolver um sistema de habilidades manuais e intelectuais, constitui, sobretudo, ser 
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capaz de adotar uma correta atitude diante da vida, com as melhores convicções humanas, 

com altos valores éticos, estéticos, morais e os mais puros sentimentos (CALLEJA, 2008, 

p. 113). 

A educação, como acima exposta, é um processo entre ensinar e aprender, com 

uma finalidade social. Mais do que uma difusão de ciência, é formação de valores, é 

contribuição para a sociedade. 

Importa ressaltar que a compreensão de Edgar Morin sobre a educação se dará em 

capítulo próprio (3º capítulo), motivo pelo qual não será neste momento abordada. 

A educação sustenta um dos pilares do novo projeto de desenvolvimento, uma vez 

que é responsável por construir e difundir valores que estimulem, promovam e 

consolidem novos comportamentos na relação do homem com a natureza (SANTANA, 

2018, p. 49). 

Para Dias Sobrinho (2018, p. 737), a educação é o processo de formação humana 

pelo qual o indivíduo solipsista e autorreferente se transforma em um cidadão mais 

equipado e mais consistentemente formado para a vida na sociedade. O outro é essencial 

para a existência de cada ser humano em particular. É na relação com a alteridade que se 

molda a subjetividade. É produzindo a própria experiência situada na realidade social que 

se constitui o sujeito. A construção da subjetividade se realiza num ininterrupto processo 

de compreensão e transformação da realidade histórica em que cada um tem de produzir 

sua própria existência. 

Por isso, a educação, além de promover a difusão de ciência, é socialização e 

formação de valores, a fim de que o indivíduo possa contribuir com a sociedade, 

tornando-o apto para enfrentar os desafios do cotidiano (MIZUKAMI, 2001, p. 94). Essa 

leitura converge diretamente para o explicitado por Durkheim, no sentido de que deve ser 

pressuposto, então, que “[..] o objetivo geral da educação seja propiciar o crescimento do 

que é individual em cada ser humano, ao mesmo tempo em que harmoniza a 

individualidade assim desenvolvida com a unidade orgânica do grupo social ao qual o 

indivíduo pertence” (MIZUKAMI, 2001, p. 94; READ, 2001, p. 9). 

A educação, segundo o que aponta o relatório para Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, da Comissão Internacional 

sobre Educação para o século XXI, deve organizar-se em quatro pilares fundamentais do 

conhecimento, que são o aprender a conhecer, que sinteticamente significa obter 

ferramentas para a compreensão; aprender a fazer, a fim de possibilitar atitudes acerca do 

meio em que vive o indivíduo; aprender a viver juntos, estabelecido com o intuito de 
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colaborar com os demais indivíduos em suas ações; e por fim,  aprender a ser, que em 

resumo abrange os pilares já expostos (DELORS et al., 2003, p. 89-101). 

A autonomia na escolha de suas ações motivadas pelo seu interesse é a principal 

geradora da criatividade e inovação, e são essas as responsáveis pela libertação ao 

comodismo e à homogeneização de comportamentos, permitindo que haja um 

desenvolvimento econômico e social, e uma revalorização da cultura e das experiências 

vivenciadas pelo sujeito-cidadão (DELORS et al., 2003, p. 97). 

Segundo o que aponta Delors et al. (2003, p. 97): “[...] a educação deve utilizar 

duas vias complementares. Num primeiro nível, a descoberta progressiva do outro. Num 

segundo nível, e ao longo de toda a vida, a participação em projetos comuns, que parece 

ser um método eficaz para evitar ou resolver conflitos latentes.” 

No ODS n. 4 estão dispostas sete metas, as quais, de forma sintética, referem-se 

a: necessidade de garantir que as crianças completem o ensino primário e secundário livre, 

equitativo e de qualidade, com acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira 

infância, cuidados e educação pré-escolar; igualdade de acesso à educação técnica, 

profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade, com 

aumento do número de jovens e adultos que tenham habilidades para emprego, trabalho 

decente e empreendedorismo; eliminação das disparidades de gênero na educação e 

garantia da igualdade de acesso; alfabetização e conhecimento básico de matemática, 

assim como a promoção do desenvolvimento sustentável; construção e melhoria das 

instalações físicas para educação; ampliação do número de bolsas de estudo para os países 

em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, assim como aumento 

do contingente de professores qualificados (PNUD, 2020, n.p.). 

Ela contempla uma formação pautada no desenvolvimento sustentável em toda a 

sua pluridimensionalidade, buscando construir uma educação de qualidade, em ambientes 

seguros de aprendizagem, inclusivos e eficazes, com valores calcados na democracia, na 

promoção de um cidadão, reduzindo-se as desigualdades (QUEIROZ, 2017, p. 253). 

Por meio da Agenda 2030 e o seu quarto objetivo, pensar sobre esses pontos 

também implica pensar em uma educação para o futuro. Esse equilíbrio, deve-se destacar, 

está intimamente conectado com o próprio sentido do ser, ou seja, do que se é, de onde 

se vêm e para onde se vai (SAIS; MILIOLI, 2020, p. 11). 

Ela é inspirada por uma visão humanista da educação e do desenvolvimento, com 

base no direito humano e na dignidade, na justiça social, na inclusão, na proteção, na 

diversidade cultural, linguística e étnica, e na responsabilidade e na prestação de contas 
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compartilhadas. Reafirma-se que a educação é um bem público, um direito humano 

fundamental e a base que garante a efetivação de outros direitos. Ela é essencial para a 

paz, a tolerância, a realização humana e o desenvolvimento sustentável. Reconhece-se a 

educação como elemento-chave para atingir o pleno emprego e a erradicação da pobreza. 

Concentra-se os esforços no acesso, na equidade e na inclusão, bem como na qualidade e 

nos resultados da aprendizagem, no contexto de uma abordagem de educação ao longo 

da vida (UNESCO, 2016, p. 7). 

Inclusão e equidade na e por meio da educação são o alicerce de uma Agenda de 

educação transformadora e, assim, compromete-se a enfrentar todas as formas de 

exclusão e marginalização, bem como disparidades e desigualdades no acesso, na 

participação e nos resultados de aprendizagem. Nenhuma meta de educação deverá ser 

considerada cumprida a menos que tenha sido atingida por todos. Portanto, mudanças são 

necessárias nas políticas de educação e a concentração dos esforços aos mais 

desfavorecidos, especialmente aqueles com deficiências, a fim de assegurar que ninguém 

seja deixado para trás (UNESCO, 2016, p. 7) 

Compromete-se com uma educação de qualidade e com a melhoria dos resultados 

de aprendizagem, o que exige o reforço de insumos e processos, além da avaliação de 

resultados de aprendizagem e de mecanismos para medir o progresso. Promove-se o 

empoderamento de professores e educadores, a fim de que sejam motivados e apoiados 

em sistemas que disponham de bons recursos e sejam eficientes e dirigidos de maneira 

eficaz. A educação de qualidade impulsiona criatividade, conhecimento e, também 

assegura a aquisição de habilidades básicas em alfabetização e matemática, bem como 

habilidades analíticas e de resolução de problemas, de alto nível cognitivo e habilidades 

interpessoais e sociais. Além disso, ela desenvolve valores e atitudes que permitem aos 

cidadãos levarem vidas saudáveis e plenas, tomarem decisões conscientes e responderem 

a desafios locais e globais por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e da 

educação para a cidadania global1. Nesse sentido, houve a implementação do Programa 

de Ação Global sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável, lançado na 

Conferência Mundial da UNESCO em Aichi-Nagoya, em 2014. Ressalta-se também a 

importância da educação e da formação em direitos humanos para alcançar a Agenda de 

desenvolvimento sustentável pós-2015 (UNESCO, 2016, p. 8). 

Deve haver a promoção, com qualidade, oportunidades de educação ao longo da 

 
1 O cidadão global se refere àquele de “[...] uma só sociedade civil, solidária, e capaz de absorver fronteiras 

e nacionalidades na concretização dessa complexa causa comum [...]” (OLIVEIRA, 2003, p. 535). 
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vida para todos, em todos os contextos e em todos os níveis de educação. Isso inclui 

acesso equitativo e mais amplo à educação e à formação técnica e profissional de 

qualidade, bem como ao ensino superior e à pesquisa, com a devida atenção à garantia de 

qualidade. Além disso, é importante que se ofereçam percursos de aprendizagem flexíveis 

e também o reconhecimento, a validação e a certificação do conhecimento, das 

habilidades e das competências adquiridas por meio tanto da educação formal quanto da 

educação informal. Pactua-se, ainda, a garantir que todos os jovens e adultos, 

especialmente as meninas e as mulheres, alcancem níveis de proficiência em habilidades 

básicas em alfabetização e matemática, que sejam relevantes e reconhecidos, adquiram 

habilidades para a vida e tenham oportunidades de aprendizagem, educação e formação 

na vida adulta. Também se empenha com o fortalecimento da ciência, da tecnologia e da 

inovação. Tecnologias de informação e comunicação devem ser aproveitadas para 

fortalecer os sistemas de educação, a disseminação do conhecimento, o acesso à 

informação, a aprendizagem de qualidade e eficaz e a prestação mais eficiente de serviços 

(UNESCO, 2016, p. 8). 

Com o objetivo 4 da Agenda 2030 e suas metas associadas, o mundo estabeleceu 

uma Agenda universal de educação mais ambiciosa para o período de 2015 a 2030. Todos 

os esforços devem ser feitos para garantir que o objetivo e suas metas sejam alcançados.  

No que se refere à meta 4.1, tem-se que até 2030 busca-se garantir que todas as 

meninas e meninos concluam os ciclos do ensino fundamental e médio, que devem ser 

gratuitos, equitativos e de qualidade e produzir resultados escolares relevantes e eficazes. 

Deve ser garantido para todos, sem qualquer tipo de discriminação, no mínimo 12 anos 

de ensino primário e secundário público, gratuito, com equidade e qualidade, dos quais 

pelo menos 9 anos serão obrigatórios, visto que daí derivam resultados de aprendizagem 

relevantes (UNESCO, 2016, p. 11-12). 

A meta 4.2 busca até 2030 garantir que todas as meninas e meninos tenham acesso 

a serviços de atenção e desenvolvimento na primeira infância e educação pré-escolar de 

qualidade, para que estejam prontos para a educação primária. Recomenda-se oferecer 

pelo menos um ano de educação pré-escolar de qualidade, gratuita e obrigatória 

ministrado por educadores qualificados, além de garantir o desenvolvimento e o cuidado 

na primeira infância (UNESCO, 2016, p. 12). 

Garantir a igualdade de acesso de todos os homens e mulheres ao ensino técnico, 

profissional e superior de qualidade, incluindo o ensino universitário até o ano de 2030 é 

a meta 4.3. É essencial reduzir as barreiras ao acesso ao desenvolvimento de capacidades 
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e à educação e formação técnica e profissional, começando com o ensino médio, mas 

também incluindo ensino superior. É necessário facilitar as oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para jovens e adultos. O ensino superior deve ser 

progressivamente gratuito, conforme ditado pelos acordos internacionais vigentes 

(UNESCO, 2016, p. 12). 

Para a meta 4.4, pretende-se até 2030 aumentar substancialmente o número de 

jovens e adultos com as habilidades necessárias, em particular habilidades técnicas e 

profissionais, para ter acesso a empregos, trabalho decente e empreendedorismo. O acesso 

precisa ser expandido, garantindo sua qualidade. Também é necessário aumentar e 

diversificar as oportunidades de aprendizagem por meio de uma ampla variedade de 

modalidades educacionais e de treinamento, de modo que todos os jovens e adultos, 

especialmente mulheres e jovens, possam adquirir conhecimentos, habilidades e 

competências relevantes para um trabalho digno e para vida em geral. Além de insistir 

em competências específicas para o mundo do trabalho, deve ser dado ênfase ao 

desenvolvimento de competências superiores transmissíveis, tanto cognitivas como não 

cognitivas, tais como: resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, trabalho 

em equipe, habilidades de comunicação e resolução de conflitos, que podem ser aplicadas 

a uma ampla variedade de campos profissionais. Além disso, os alunos precisam ser 

capazes de atualizar seus conhecimentos por meio da aprendizagem ao longo da vida 

(UNESCO, 2016, p. 12). 

Eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso 

para pessoas vulneráveis, incluindo pessoas com deficiência, povos indígenas e crianças 

em situações vulneráveis, em todos os níveis de educação e formação profissional, é o 

pressuposto da meta 4.5. Sobre inclusão e equidade, todas as pessoas, sem distinção de 

sexo, idade, raça, cor, etnia, idioma, religião, ideias políticas ou outras, origem nacional 

ou social, herança ou nascimento, bem como pessoas com deficiência, migrantes, povos 

indígenas e crianças e jovens, e especialmente aqueles em situações vulneráveis ou 

excepcionais, devem ter acesso a uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Entre os grupos vulneráveis que 

requerem atenção especial e objetivos específicos, destacam-se as pessoas com 

deficiência, os povos indígenas, as minorias étnicas e os que vivem na pobreza 

(UNESCO, 2016, p. 13). 

Além disso, todos os meninos e meninas, homens e mulheres, devem ter 

oportunidades iguais de receber uma educação de qualidade, alcançar níveis equivalentes 
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de treinamento e desfrutar dos benefícios da educação de forma igual. Merecem atenção 

especial adolescentes e jovens que podem ser afetados por questões como violência de 

gênero, casamento infantil, gravidez precoce e sobrecarga do trabalho doméstico, assim 

como aqueles que vivem em áreas com elevados índices de pobreza ou em regiões 

remotas do meio rural. As políticas voltadas para a superação das desigualdades de gênero 

são mais eficazes quando fazem parte de um conjunto de medidas que também promovem 

a saúde, a justiça, a boa governança e a emancipação do trabalho infantil (UNESCO, 

2016, p. 13). 

Para a meta 4.6, busca-se garantir até o ano de 2030 que todos os jovens e pelo 

menos uma proporção substancial de adultos, tanto homens quanto mulheres, tenham 

habilidades de letramento e numeramento. Os princípios, estratégias e ações que 

articulam esta meta baseiam-se na concepção da alfabetização atual como um contínuo 

de níveis de competência dentro de um determinado contexto que vai além da simples 

dicotomia entre “pessoas letradas” e “analfabetas”. Portanto, as ações relacionadas a esse 

objetivo visam garantir que, até 2030, todos os jovens e adultos do planeta atinjam um 

nível relevante e reconhecido de conhecimento funcional em leitura, escrita e cálculo 

equivalente ao nível obtido (UNESCO, 2016, p. 13). 

Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram o conhecimento e as habilidades 

necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive por meio da 

educação para o desenvolvimento sustentável e a adoção de estilos de vida sustentáveis, 

direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, 

a cidadania mundial e a valorização da diversidade cultural e o contributo da cultura para 

o desenvolvimento sustentável, entre outros, é o disposto pela meta 4.7 (UNESCO, 2016, 

p. 14). 

É da maior importância aumentar os esforços no sentido de reforçar o papel que 

desempenha a educação na plena realização dos direitos humanos, paz, responsabilidade, 

exercício da cidadania local e global, igualdade de gênero, desenvolvimento sustentável 

e saúde. Os pressupostos dessa educação devem ser adequados e contemplar os aspectos 

cognitivos e não cognitivos da aprendizagem. O conhecimento, as habilidades, os valores 

e as atitudes de que os cidadãos precisam para viver uma vida frutífera, tomar decisões 

informadas e assumir um papel ativo - tanto local quanto globalmente - no enfrentamento 

e solução de problemas planetários podem ser adquiridos por meio da educação para o 

desenvolvimento sustentável e educação para a cidadania global - que por sua vez inclui 

educação para a paz e os direitos humanos - educação intercultural e educação para a 
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compreensão internacional (UNESCO, 2016, p. 14). 

No que tange aos meios de implementação das referidas metas, a meta 4.a aduz 

sobre a construção e adaptação de instalações educacionais para responder às 

necessidades de crianças e pessoas com deficiência, levar em consideração as questões 

de gênero e fornecer ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e 

eficazes para todos. Este objetivo enfoca a necessidade de adaptar as infraestruturas 

físicas e criar contextos de aprendizagem seguros e inclusivos que favoreçam a 

aprendizagem para todos, independentemente da sua origem ou do fato de serem pessoas 

com deficiência (UNESCO, 2016, p. 14). 

Com a meta 4.b, pretende-se aumentar substancialmente de forma global até 2020 

o número de bolsas disponíveis para os países em desenvolvimento, em particular os 

países menos desenvolvidos, pequenos estados insulares em desenvolvimento e países 

africanos, de modo que seus alunos possam se inscrever em programas de ensino superior, 

incluindo programas de treinamento vocacional e programas técnicos, científicos, de 

engenharia e de tecnologia da informação e comunicação, em países desenvolvidos e em 

outros países em desenvolvimento (UNESCO, 2016, p. 14-15). 

Os sistemas de bolsas de estudo podem desempenhar um papel fundamental no 

fornecimento de oportunidades para jovens e adultos que, de outra forma, não teriam 

condições financeiras de continuar seus estudos. Quando os países desenvolvidos 

concedem bolsas de estudo a estudantes de países em desenvolvimento, elas devem ser 

voltadas para o desenvolvimento de habilidades em seus países de origem. Além de 

reconhecer a importância das bolsas de estudo, os países doadores também são instados 

a fortalecer as modalidades de apoio à educação. De acordo com a importância dada à 

equidade, inclusão e qualidade no ODS n. 4, as bolsas devem ser alocadas de forma 

transparente e de preferência para jovens de meios desfavorecidos (UNESCO, 2016, p. 

14-15). 

Até 2030, aumentar substancialmente a oferta de professores qualificados, 

inclusive por meio da cooperação internacional para o treinamento de professores em 

países em desenvolvimento, especialmente países menos desenvolvidos e pequenos 

Estados insulares em desenvolvimento, esta é a meta 4.c. Os professores são a chave para 

o cumprimento de todas as outras metas do ODS n. 4. Assim, esta meta requer uma 

atenção prioritária, a um prazo mais imediato, uma vez que o fosso de equidade na 

educação é agravado pela distribuição desigual de professores com formação profissional, 

em particular nas zonas mais carentes. Dado que os professores são um requisito 
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fundamental para garantir a equidade na educação, eles devem ser empoderados, 

contratados e pagos em condições adequadas e profissionalmente motivados e 

qualificados, dando-lhes todo o apoio necessário em sistemas educacionais engenhosos, 

eficientes e direcionados (UNESCO, 2016, p. 15). 

Esse processo culminou com a Declaração de Incheon, que foi adotada em 21 de 

maio de 2015 no Fórum Mundial de Educação (FME) ocorrido em Incheon, na Coreia do 

Sul. A Declaração de Incheon constitui o compromisso da comunidade educacional com 

a Educação 2030 e a Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030 e, assim, reconhece 

o importante papel da educação como principal motor do desenvolvimento. O Marco de 

Ação da Educação 2030, que oferece orientações para a implementação da Educação 

2030, foi discutido no FME e seus elementos básicos foram acordados na Declaração de 

Incheon. Ele foi finalizado pelo Grupo Redator para o Marco de Ação da Educação 2030 

e adotado por 184 Estados-membros e pela comunidade educacional durante um encontro 

de alto-nível na UNESCO, em Paris, em 4 de novembro de 2015 (UNESCO, 2016, p. 23). 

O Marco de Ação aponta como traduzir na prática e nos âmbitos nacional, regional 

e global o compromisso firmado em Incheon. Ele visa a mobilizar todos os países e 

parceiros em torno do ODS sobre educação e suas metas, além de propor formas de 

implementar, coordenar, financiar e monitorar o objetivo quarto da Agenda 2030, para 

garantir oportunidades de educação de qualidade inclusiva e equitativa, assim como de 

aprendizagem ao longo da vida para todos. Ele também propõe estratégias indicativas, 

nas quais os países possam se basear para desenvolver planos e estratégias 

contextualizados, que levem em consideração realidades nacionais, capacidades e níveis 

de desenvolvimento diferentes e respeitem políticas e prioridades nacionais (UNESCO, 

2016, p. 23). 

Na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a educação não se limita 

ao ODS 4. A educação é explicitamente evocada nas metas apresentadas acima, mas 

também estão relacionadas a quase todos os outros ODS de uma forma ou de outra, como 

objetivo 3, que versa sobre saúde e bem-estar, sendo que a meta 3.7 prevê que até 2030, 

deve ser garantido o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, 

incluindo planejamento familiar, informação e educação, e a integração da saúde 

reprodutiva nas estratégias e programas nacionais (UNESCO, 2016, p. 7-8). 

Sobre o objetivo n. 5 que versa acerca da igualdade de gênero, a meta 5.6 dispõe 

em relação à garantia que mulheres tenham acesso a serviços de saúde sexual e 

reprodutiva e educação e treinamento sobre seus direitos reprodutivos. A igualdade de 
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gênero está intimamente ligada ao direito à educação para todos. Alcançar a igualdade de 

gênero requer uma abordagem baseada em direitos que garanta que meninos, meninas, 

homens e mulheres tenham acesso e concluam as diferentes etapas da educação e sejam 

igualmente empoderados durante o processo educacional e como resultado dele 

(UNESCO, 2016, p. 7-8). 

Pode-se também citar o objetivo 8, “Trabalho decente e crescimento econômico”, 

sendo que a meta 8.6 pretende até 2020 reduzir substancialmente a proporção de jovens 

que não estão empregados e não estudam ou recebem treinamento. O objetivo n. 12 

“Produção e consumo responsáveis”, em que a meta 12.8 se pretende até 2030, garantir 

que as pessoas em todo o mundo tenham informações e conhecimentos relevantes para o 

desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. Por fim, a 

ação climática, disposta em objetivo n. 13, aduz em meta 13.3, que se pretende melhorar 

a educação, a conscientização e a capacidade humana e institucional em relação à 

mitigação das mudanças climáticas, adaptação, redução das mudanças climáticas de seus 

efeitos e alerta precoce (UNESCO, 2016, p. 7-8). 

 

3.2 O cenário da educação em geral no mundo contemporâneo e o sujeito-cidadão 

A educação é um direito fundamental e capacitador. Para alcançar esse direito, os 

países devem garantir a igualdade de acesso à educação e aprendizagem inclusivas, 

equitativas e de qualidade, sem deixar ninguém para trás. A educação precisa aspirar à 

plena realização da personalidade humana e promover a compreensão mútua, a tolerância, 

a harmonia e a paz. Sendo um bem público, ainda que o Estado seja o principal 

responsável pela proteção, respeito, definição dos parâmetros, regulamentação e 

cumprimento do direito à educação, trata-se de uma tarefa compartilhada por toda a 

sociedade, com a formulação e aplicação de políticas públicas. Portanto, a sociedade civil, 

professores e educadores, o setor privado, comunidades, famílias, jovens e crianças 

desempenham um papel fundamental na concretização do direito à educação (UNESCO, 

2016, p. 8). 

A relação entre cidadania e educação deve ser pesquisada na história e na filosofia, 

mais propriamente nas condições em que se assenta a constituição de um cidadão. 

Para se compreender o sujeito-cidadão, importante notar o conceito de cidadania 

e suas implicações. A disposição de uma concepção de cidadania decorre da constituição 

de um conceito de cidadania cosmopolita, que abrange ideais de cidadanias política, 

social, civil, econômica, intercultural (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2016, p. 80). 
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Um conceito de cidadania deve reunir um conjunto de direitos, no seu viés legal; 

uma reunião de responsabilidades, em uma compreensão moral; e também uma 

identificação pelos sujeitos à uma sociedade especificamente (CORTINA, 2005, p. 202). 

“Poderíamos dizer, portanto, que o reconhecimento da cidadania social é conditio sine 

qua non na construção de uma cidadania cosmopolita que, por ser justa, faça com que 

todos os homens se sintam e se saibam cidadãos do mundo” (CORTINA, 2005, p. 210). 

Cortina (2005, p. 202-210) propõe a universalização da cidadania social; a luta 

por uma globalização econômica que seja ética; e, o estabelecimento de uma compreensão 

mínima de justiça, compartilhados por diferentes Estados, partindo do que as diferentes 

culturas têm em comum. 

Por meio de um diálogo cooperativo para a concretização daquilo que é verdadeiro 

e justo, é possível identificar a verdade no interior de cada pessoa. Assim, para Cortina 

(2005, p. 195) “[...] diálogo é, então, um caminho que compromete em sua totalidade as 

pessoas que estão envolvidas porque, neste contexto, deixam de ser meros expectadores 

para converterem-se em protagonistas de uma tarefa compartilhada [...]”, ou seja, a busca 

compartilhada do verdadeiro e do justo, e a resolução justa dos conflitos que vão surgindo 

ao longo da vida. 

Diante disso, compreende-se que o pertencimento a grupos, comunidades, 

movimentos e associações da sociedade civil proporciona uma adequada rota para a 

compreensão de bom cidadão. Além disso, é importante mencionar o interesse do próprio 

ser humano em pertencer a uma comunidade, ou seja, a uma sociedade civil, como 

movimentos sociais, igreja, entre outros. A pertença a grupos e movimentos é o melhor 

caminho para o aprendizado de um cidadão responsável (OLIVEIRA, 2003, p. 518). 

Numa concepção da sociedade civil, verifica-se que é nesse meio que ocorrem 

lutas sociais com o intuito de uma liberdade, justiça social, cidadania, demais direitos, 

proporcionando um ambiente de proteção dos interesses comuns de cidadãos, atrelado a 

um espaço cultural e com relações econômicas e de Estado (OLIVEIRA, 2003, p. 519). 

Leff (2009, p. 19) teoriza um diálogo de saberes referente a uma interlocução de 

indivíduos permeados por uma diversidade cultural que se utilizam de um conhecimento 

para atingir determinados objetivos, em um encontro de identidades. Assim, há uma 

apropriação de conhecimentos e saberes para produção de novas significações sociais e 

posicionamentos políticos, mobilizando os atores sociais para a construção de estratégias 

alternativas de reapropriação em um campo conflitivo de poder. 

Manifesta-se também na convergência de indivíduos culturalmente diferenciados, 
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em indivíduos que não se reduzem a um conhecimento objetivo, estando relacionado com 

a justiça para com o outro. Assim, o saber se produz na relação com as externalidades, e 

no encontro com o outro em sua individualidade (LEFF, 2003, p. 22-23). 

O diálogo dos saberes se apresenta como um processo de comunicação de saberes, 

de intercâmbio de experiências e conhecimentos. Ele não somente estabelece uma 

complementaridade das compreensões existentes atualmente, mas também se apropria de 

novas formas de consciência do mundo que emergem da disputa de sentidos na 

apropriação social (LEFF, 2003, p. 32-33). 

Além disso, percebe-se que o interesse dos indivíduos pelos temas globais é 

crescente, o que difere dos cidadãos do passado, convergindo para uma cidadania global. 

Assim, há uma necessidade de uma governança em nível mundial, uma vez que o Estado 

não se mantém mais como o núcleo central, mas como um de seus atores entre os 

conglomerados transnacionais (OLIVEIRA, 2003, p. 534-535). 

Em um mundo que se transforma constantemente, a cidadania também se 

modifica, devendo acompanhar o ritmo transnacional, tentando construir uma cidadania 

mundial, convertendo no cidadão de uma só sociedade civil, com a absorção de fronteiras 

e nacionalidades (OLIVEIRA, 2003, p. 534-535). 

Nesse contexto, são as práticas dos cidadãos que defendem o aspecto público da 

política através da sua ação. As relações de poder são identificadas na sua experiência e 

ligadas à prática cidadã (BERGER; ORTEGA, 2010, p. 140-141). Tais valores explicitam 

que todo cidadão precisa ver-se como sujeito participante do contexto social, sendo que, 

por participante, entende-se aquele que atua ativamente e age ante à situações sociais. 

A educação para o exercício do controle externo social pelo sujeito-cidadão é a 

mais significativa para a sua atuação (MACEDO JUNIOR; MACEDO, 2010, p. 359). 

Como exemplo, cita-se o sistema de ensino suíço que desenvolve uma cidadania ativa dos 

sujeitos a ela pertencentes, sendo que também o Estado é garantidor de condições 

econômicas e sociais adequadas, com o intuito de impulsionar o exercício da cidadania. 

Percebe-se, assim, que a educação é essencial para a cidadania e a conservação da 

democracia, possuindo aceitação e defesa não apenas no meio político, através de 

governantes suíços, mas também por especialistas da área da educação e do controle 

externo (MACEDO JUNIOR; MACEDO, 2010, p. 363). 

Paulo Freire (1979, p. 14) já dizia: “a educação é uma resposta da finitude da 

infinitude”. Para ele, a educação do homem é possível, pois aquele é um ser inacabado. 

Esta educação implica numa busca e “o homem deve ser o sujeito de sua própria 
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educação. Não pode ser o objeto dela. Por isso, ninguém educa ninguém”.  

A busca pela educação não pode ser individual, ela deve ser realizada em conjunto 

com outras “consciências”, pois, “o homem não é uma ilha”. A partir do momento que o 

homem compreende sua realidade, ele pode verificar circunstâncias desafiadoras e buscar 

soluções, assim, é capaz de transformar o meio em que vive (FREIRE, 1979, p. 14-16). 

A legitimação se deve, antes de tudo, pela percepção do lugar do sujeito no mundo 

e pela noção de que, a qualidade de sujeito permite a ele agir no mundo, de forma a 

transformá-lo em local de autonomia e não de opressão. 

As ações do dia a dia são passíveis de serem construídas pela participação e 

cooperação entre os diversos sujeitos, sendo que o seu desenvolvimento ocorre em um 

plano, que pode ser considerado o seu local e cotidiano. Através dessa compreensão é que 

há a participação de diversos atores, como empresários, empregados, terceiro setor, 

governantes, entre outros. Nesse sentido, o plano local é em sua maioria responsável pela 

busca de soluções para conflitos, uma vez que há a possibilidade de negociações e 

atuações de forma ágil (SACHS, 2003, p. 143). 

Tem-se também a constatação decorrente do “[...] processo evolutivo onde a 

educação assume um papel fundamental nas dinâmicas de mudança e que o nível do seu 

sucesso é em parte condicionado pela capacidade em envolver todos os agentes 

traduzindo-a numa afirmação de cidadania [...]”, através de ações concretas que, no caso 

do ambiente, exigem uma escala global (ALHO, 2019, p. 190-191). 

Exemplifica-se a educação superior, que possui um importante papel, não 

podendo permanecer à margem do que acontece na sociedade, e deve estar voltada para 

desenvolver ações para a solução ou a tentativa de solução de problemas sociais, além de 

proporcionar um ambiente de reflexão e alternativas. Deste modo, por meio da 

universidade, local que tem como intuito a educação, a produção e a divulgação de 

conhecimento, há a possibilidade de reflexão e diálogo acerca dos fatos ocorridos em uma 

comunidade (SILVA, 2014, p. 32). 

A Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação, 

firmada na Conferência Mundial sobre Educação Superior da Unesco, em Paris, França, 

no ano de 1998, aponta em seu artigo 1º a missão da universidade dentro dessa perspectiva 

mais ampla. Nesse documento, a universidade tem por objetivo a educação, a formação e 

a realização de pesquisas, com o intuito de contribuir para a formação individual do 

universitário, com o atendimento de todos os vieses da formação humana, assim como 

fomentar a sociedade por meio dos resultados de pesquisa e atividades de extensão 
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(UNESCO, 1998, p. 3). 

Segundo Silva (2014, p. 31) cabe a universidade rever com a sociedade as 

questões sociais que emergem neste tempo-espaço pensando sobre esta nova 

configuração da sociedade que vem se estabelecendo. Há um anseio para serem 

encontradas propostas, alternativas e possibilidades de uma universidade mais 

democrática, autônoma, crítica, inventiva e humana. 

Assim, torna-se essencial o desenvolvimento da tríade ensino, pesquisa e extensão 

na educação superior, a fim de que seu papel político, social e científico seja efetivado, 

almejando a promoção da cidadania e da emancipação dos indivíduos, utilizando dos 

avanços científicos e tecnológicos com o propósito de promover a inclusão social dos 

sujeitos, capacitando-os como cidadãos conscientes neste mundo globalizado (SILVA, 

2014, p. 31). 

Essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão se refere, então, a uma 

resposta a demandas sociais por uma universidade responsável com seu papel político e 

social, que permaneça em conexão com os diversos setores da sociedade e que defenda 

uma formação e produção de conhecimento em diálogo com necessidades sociais 

(GONÇALVES, 2015, p. 1235). Na sua maior amplitude, ela viabiliza a ocorrência de 

diversas proposições pedagógicas referentes à produção, reprodução e socialização de 

conhecimentos, o que propulsiona a interdisciplinaridade. Nessa linha, também são 

superados os conflitos entre a teoria e a prática ou a empiria e a razão, pensamentos que 

advém de um modo binário e linear de pensamento (PUHL, 2016, p. 223). 

A partir desse contexto, essa indissociabilidade permite um desenvolvimento 

dentro da instituição de ensino superior (IES) da ciência, da tecnologia e da inovação, que 

possuem movimentos interativos, simultâneos e complexos. Na sua simbiose, os 

indivíduos são os que propulsionam esse ciclo, a sua base é a pesquisa, e a inovação é o 

condutor, e, como resultado, se alcança o desenvolvimento (AUDY, 2017, p. 75). 

A emergência da inovação como categoria central desse processo ocorre na 

segunda metade do século XX, principalmente nos Estados Unidos, e com a atuação da 

universidade como uma das principais responsáveis pela evolução do desenvolvimento 

econômico e social do local em que se encontra estabelecida (AUDY, 2017, p. 80). 

Com a inovação, possibilitou-se o advento de diversos empreendimentos, 

podendo-se citar as aceleradoras, incubadoras, ambientes de coworking, parques 

científicos e tecnológicos, distritos de inovação e fablabs, que promovem diversas 

alterações na interação com outros atores da sociedade, e, nesse entrecruzamento de 
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oportunidades, proporcionam benefícios a todos os sujeitos envolvidos. Isso demonstra a 

importância da relação alinhada entre ensino, pesquisa e extensão nas instituições, assim 

como o fomento de novos vínculos com as empresas públicas e privadas, e 

relacionamentos dinâmicos com os governos locais, regionais e nacionais (AUDY, 2017, 

p. 81). 

De acordo com o Manual de Oslo, a inovação refere-se à introdução de uma nova 

tecnologia em um determinado produto ou em algum processo que traga características 

melhoradas ou com modificações consideráveis, o que leva ao consumidor ou à empresa 

um diferencial e ganho significativo (OECD, 1997, p. 55). A inovação abarca um 

processo complexo, com o desenvolvimento de diversas atividades, como: a pesquisa e o 

desenvolvimento (P&D); o marketing; a concessão de patentes, licenças, serviços 

técnicos, entre outros, que contribuirão para a aquisição de conhecimentos; e também a 

obtenção de maquinários e equipamentos (OECD, 1997, p. 58). 

Diante disso, é possível deduzir que esse papel da universidade pode ser entendido 

como resultado de um processo gradual promovido pelas cobranças de um 

desenvolvimento tanto científico, quanto tecnológico, aduzindo a necessidade de 

reformulação das práticas de ensino, da instituição de novas habilidades e maneiras de 

interação (GIMENEZ; BONACELLI; CARNEIRO, 2016, p. 118). 

Além de ser necessário pensar novas metodologias e epistemologias no âmbito da 

universidade, esforça-se por criar possibilidades de implementar processos efetivos de 

diálogos interculturais e intercientíficos no âmbito da produção de conhecimentos. 

Segundo Little (2010, p. 20) “[...] a intercientificidade é entendida como as formas de 

interação entre os sistemas de conhecimento tradicional e o sistema da ciência moderna”.  

A universidade só tem razão e sentido se disposta à sociedade, sendo ela a sua 

mola propulsora (PETRY, 2019, p. 41). 

Sobre esse viés, também pode ser citado o rompimento de paradigmas, em que 

Thomas Kuhn (1978, p. 13), afirma que os paradigmas podem ser considerados “[...] 

realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem 

problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência”.  

A efetivação de um paradigma é o que sustenta as práticas e ações relacionadas a 

determinados modos de saberes e fazeres na sociedade, mantendo uma influência tão 

predominante que “[...] determina até onde se pode pensar, uma vez que dados e teorias, 

sempre que aplicados a uma pesquisa, irão confirmar a existência desse paradigma” 

(BARTELMEBS, 2012, p. 353).  
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Todavia, ainda que um paradigma possa dispor sobre condutas no âmbito dos 

feitos científicos e na organização da sociedade civil, importa entender que esses 

paradigmas também possuem momentos de instabilidades, podendo suas práticas já não 

serem suficientes e eficazes, havendo o que Kuhn intitula de crise de paradigmas. Esta 

crise induz “[...] uma insuficiência na forma de desenvolvimento de modos de saberes e 

fazeres que, influenciada por diversos fatores, impulsiona a comunidade científica a 

novas formas de produzir ciência, ou seja, cria-se um novo paradigma” (NARCIZO; 

DICKMANN, 2020, p. 5).  

Thomas Kuhn não busca trazer à tona apenas uma verdade, mas pretende realizar 

um aprimoramento de modelos que já não servem para as demandas atuais, de maneira 

científica. Diante disso, “[...] é possível afirmar que a EaD é o resultado das diversas 

mediações e mudanças que a sociedade enfrenta ao longo dos anos, até ser conhecida hoje 

basicamente como a sociedade da informação” (NARCIZO; DICKMANN, 2020, p. 5).  

Paulo Freire (2013, p. 98), menciona que a educação é um meio de promover uma 

intervenção no mundo, tanto “[...] de reprodução da ideologia dominante quanto o seu 

desmascaramento. Dialética e contraditória, não poderia ser a educação só uma ou só a 

outra dessas coisas. Nem apenas reprodutora, nem apenas desmascaradora da ideologia 

dominante”. 

Educar seria reconstruir a experiência que cada um possui, é o instrumento da 

continuidade social da vida. Assim, “[...] a sociedade não só continua a existir pela 

transmissão, pela comunicação, como também se pode perfeitamente dizer que ela é a 

transmissão e comunicação” (DEWEY, 1959, p. 4). Comunidade e comunicação estão 

intrinsecamente relacionadas, já que os seres humanos se relacionam em comunidade em 

razão das coisas que têm em comum, e a comunicação ocorre pois chegam a possuir 

coisas comuns. Portanto, para a formação de uma comunidade, deve haver uma 

similaridade de objetivos, aspirações, lemas, o que não é transmitido de maneira física ou 

por meio de uma divisão, mas sim, para “[...] a comunicação assegurar a participação em 

uma compreensão comum, necessitará assegurar análogas disposições emotivas e 

intelectuais – isto é, modos análogos de reagir em face de uma atividade em perspectiva 

e dos meios de realizá-la” (DEWEY, 1959, p. 2-4-5). 

A comunicação é educativa, e recebê-la é tomar posse de uma vasta experiência, 

transformado em conhecimento (DEWEY, 1959, p. 2-4-5). 

Outra questão importante a ser mencionada é que a partir da irradiação do novo 

coronavírus (SARS-CoV-2) na China, em dezembro de 2019, que ocasionou a pandemia 
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de Covid-19, o mundo se encontra em confronto com uma crise sanitária em nível global. 

Em decorrência, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou, em 30 de janeiro de 

2020, a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, e uma pandemia no 

dia 11 de março de 2020 (WHO, 2020, n.p.). 

Segundo a OMS, os coronavírus são uma família de vírus que afetam humanos e 

animais e ocasionam doenças. Aos seres humanos, produzem infecções respiratórias 

desde um resfriado até uma síndrome respiratória aguda grave (SARS). Dentro dessa 

família, a SARS-CoV-2 é o mais recente coronavírus descoberto, gerando a doença 

infecciosa Covid-19, transmitida por meio de uma pessoa doente para outra através, por 

exemplo, do contato próximo no aperto de mão, saliva, espirro ou objetos contaminados 

(WHO, 2020, n.p.). 

Esse coronavírus e a sua doença eram até então desconhecidos, e o surto na cidade 

de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, foi o seu estopim e se espalhou para o 

restante do mundo (WHO, 2020, n.p.). 

Várias foram as medidas implementadas com o intuito de diminuir a transmissão 

do vírus e consequentemente controlar a pandemia, como o fechamento de escolas e 

universidades, proibição de eventos públicos, bloqueio civil total (lockdown), incentivo 

ao distanciamento social e isolamento de casos suspeitos, entre outros (FLAXMAN et al., 

2020, p. 257). 

Essas medidas foram implementadas de maneira gradual e de diferentes formas 

nos países, com amplitude e intensidade diferenciadas, principalmente em relação aos 

procedimentos para sua implementação, ocasionando impactos socioeconômicos, 

culturais e políticos, entre outros. 

Nesse sentido, em relação à educação, a medida sanitária necessária e adotada pela 

maioria dos países foi a suspensão de atividades de ensino presenciais, a fim de evitar o 

contágio do vírus e a propagação do ambiente escolar para o ambiente familiar. Para a 

continuidade das aulas, foram apresentadas alternativas por meio do uso de tecnologias, 

como a videoconferência e a utilização de aplicativos de celular, entre outros, e a 

pandemia acelerou a transformação digital com o desenvolvimento e uso de ferramentas 

tecnológicas (GÓMEZ-CÓRDOBA et al., 2020, p. 274). 

Diferentes formas de educação online e recursos de educação foram e estão sendo 

mobilizados. Como exemplo, cursos online à distância, com o auxílio de empresas de 

tecnologia da educação, estão sendo ofertados aos estudantes, juntamente com a 

colaboração de professores (OECD, 2020, p. 2). 
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As tecnologias digitais são primordiais para o funcionamento da sociedade, 

condicionando o acesso à educação. No entanto, nem todos os estudantes e professores 

têm acesso à internet, equipamentos, competências técnicas e condições de trabalho para 

acessar as plataformas disponíveis. 

A Covid-19 enfatizou as disparidades pré-existentes na educação, uma vez que 

reduziu as oportunidades de continuidade de aprendizado para muitas das pessoas mais 

vulneráveis, como as que vivem em áreas pobres ou rurais, meninas, refugiadas. 

Ainda que esteja em processo de abertura das escolas e universidades nos mais 

variados países, os efeitos da deficiência de aprendizagem ameaçam se estender além 

desta geração e apagar décadas de desenvolvimento, e estima-se que aproximadamente 

23,8 milhões de crianças e jovens podem se evadir da escola ou não ter acesso a ela no 

próximo ano devido ao impacto econômico da pandemia (UN, 2020, p. 20-21). 

 

3.3 As especificidades da educação para o trabalho e o sujeito-trabalhador  

Após o aporte sobre a educação em uma perspectiva geral, importante aduzir sobre 

o contexto da relação trabalho-educação. O fazer humano e sua dimensão pedagógica 

permitem uma abordagem das relações sociais e produtivas, abrangendo uma perspectiva 

histórica.  

A educação “[...] quando apreendida no plano das determinações e relações sociais 

e, portanto, ela mesma constituída e constituinte destas relações [...]” (FRIGOTTO, 1998, 

p. 25) proporciona a compreensão que trabalho-educação seja uma relação íntima, 

principalmente com a perspectiva social da existência, tornando claro que se trata de uma 

dimensão pedagógica do fazer humano.  

A educação pensada como uma ação na vida de alguém tem o intuito de tornar a 

vida mais humana, ou seja, ser mais autônoma, com uma atuação em prol da liberdade, 

consciência e esclarecimento (PENSIN, 2017, p. 158). A partir disso, a educação ocorre 

em uma perspectiva da “[...] formação integral ou além da dimensão profissional e 

técnica, tido como útil, que serve para guiar a vida concreta: uma vida que precisa de 

todos, da inclusão de todos no mesmo projeto da sociedade” (PENSIN, 2017, p. 160). 

Manacorda (1992, p. 126-127), quando expressa a história da educação, assevera 

que na Idade Média “os pais educam os filhos e lhes ensinam as letras, o direito e as leis”.  

Posteriormente, as aprendizagens de maneira específica sobre cada ofício se 

realizavam nas corporações, em que os aprendizes trabalhavam com o intuito de adquirir 

conhecimentos e habilidades nos referidos ofícios, não havendo uma divisão entre o que 
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era feito e o aprendizado. Os jovens aprendiam os conhecimentos do ofício no seu próprio 

fazer, sendo este o local de trabalho. Considerava-se que o trabalho era o local de 

aprendizagem (MANACORDA, 1992, p. 126-127).  

A relação entre trabalho e educação ocorre por meio de um processo identitário, 

uma vez que o aprendizado sobre como produzir algo ocorria no mesmo momento da sua 

produção, ou seja, aprendia-se trabalhando. Isso também ocorria na convivência com 

outros indivíduos e na experiência com a natureza, em que um educava ao outro e, 

consequentemente, educava a nova geração, tornando-se um verdadeiro processo de 

aprendizagem. Assim, “[...] enquanto os elementos não validados pela experiência são 

afastados, aqueles cuja eficácia a experiência corrobora necessitam ser preservados e 

transmitidos às novas gerações no interesse da continuidade da espécie” (SAVIANI, 

2007, p. 154). Nas comunidades primitivas a educação coincidia com o fenômeno 

descrito: “[...] homens apropriavam-se coletivamente dos meios de produção da 

existência e nesse processo educavam-se e educavam as novas gerações” (SAVIANI, 

2007, p. 154). 

Ao protestar por domínios do ser humano sobre a natureza, no processo de 

trabalho conhecimentos vão se acumulando como uma necessidade da existência humana, 

não importando o tempo de alcance pela humanidade de patamares mais altos. Através 

de Lukács (2018, p. 87), percebe-se que se emerge na própria condição de reprodução 

humana um conhecimento acumulado no trabalho às novas gerações, configurando-se 

como o cerne da educação. A educação, deste modo, perfaz um complexo social que tem 

o trabalho como sua gênese. 

Na segunda metade do século XVIII, desenvolve-se a fábrica e há praticamente a 

supressão das corporações de artes e ofícios e da aprendizagem artesanal como única 

forma popular de instrução. A extinção da produção artesanal e o advento das fábricas, 

fornece mecanismos para o surgimento ou o fortalecimento de uma instituição escolar 

pública. Diante disso, a forma de uma aprendizagem corporativa vai sendo suprimida com 

o processo de desenvolvimento escolar (MANACORDA, 1992, p. 245). 

Em relação à Revolução Industrial e ao sistema de instrução, o ex-artesão ao sair 

da oficina e passar a ocupar o espaço da fábrica, encontrava-se formalmente livre, assim 

como o capitalista, dos velhos laços corporativos, no entanto, simultaneamente 

expropriado das suas propriedades e se transformava em um moderno proletário. O ex-

artesão passava a não possuir mais o local de trabalho, nem a matéria-prima e os 

instrumentos de produção, nem a capacidade de desenvolver sozinho o processo 
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produtivo integral, assim como a não ter mais o domínio da própria circulação (venda) do 

seu produto. Ao entrar na fábrica ele era expropriado também de sua ciência, inerente ao 

seu fazer, perdendo a maneira própria e singular de realizar o trabalho (MANACORDA, 

1992, p. 270). 

A ligação existente entre trabalho e educação se altera com o advento do modo de 

produção capitalista. Isto porque, diante da introdução das máquinas, a indústria moderna 

simplificou as funções exercidas pelos indivíduos, o que diminuiu a necessidade de 

especializações para o desempenho de um trabalho. Adveio a concepção de um trabalho 

intelectual materializado, “[...] deu-se visibilidade ao processo de conversão da ciência, 

potência espiritual, em potência material. Esse processo aprofunda-se e generaliza-se com 

a Revolução Industrial levada a efeito no final do século XVIII e primeira metade do 

século XIX” (SAVIANI, 2007, p. 158). 

A partir desse novo formato de produção, as relações sociais se alteraram, sendo 

que na estrutura social, o domínio industrial perfaz um domínio da cidade. Se a “[...] 

máquina viabilizou a materialização das funções intelectuais no processo produtivo, a via 

para objetivar-se a generalização das funções intelectuais na sociedade foi a escola” 

(SAVIANI, 2007, p. 158). Assimila-se “[...] que o impacto da Revolução Industrial pôs 

em questão a separação entre instrução e trabalho produtivo, forçando a escola a ligar-se, 

de alguma maneira, ao mundo da produção” (SAVIANI, 2007, p. 159).  

A distância que surge na sociedade capitalista com o alastramento da produção, 

ciência, arte, tecnologia, entre outros, e a probabilidade do indivíduo alargar as suas 

potencialidades humanas, torna-se cada vez mais longínqua. As formas desumanas de 

produção da existência impostas pelo capital aos trabalhadores e o não alcance à riqueza 

material e espiritual produzida socialmente, podem ser constatadas em todas as “[...] 

etapas de desenvolvimento do modo de produção capitalista, tendo em vista fazer parte 

de sua própria natureza degradar o ser em função do ter, pela acumulação de riquezas 

produzidas por meio da exploração do homem pelo homem” (AMORIM, 2017, p. 52).  

Um exemplo concreto do alicerce de sustentação do “[...] modo de produção 

capitalista – exploração do homem pelo homem – e consequente degradação humana foi 

explicitamente descrito por Engels em ‘A situação da classe trabalhadora na Inglaterra’, 

em meados do século XIX”. Esta valiosa obra permite “[...] conhecer, em detalhes, o 

processo de degradação da condição de vida dos trabalhadores, acompanhada de uma 

educação restrita às demandas do sistema em contraposição à formação humana desde os 

primórdios do desenvolvimento industrial” (AMORIM, 2017, p. 52). 
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O modo de produção em questão transforma os potenciais humanos em jornadas 

de trabalho exaustivas, sob condições degradantes, atingindo homens, mulheres, crianças, 

sendo que essas últimas são, consequentemente, impedidas de acessarem à educação 

escolar, permeia-se uma forma de escravidão (ENGELS, 2010, p. 188). 

Quando possui nove anos de idade, “[...] vai para a fábrica, trabalhando 

diariamente seis horas e meia (antes, oito horas e, outrora, de doze a catorze e, às vezes, 

mesmo dezesseis) até a idade de treze anos; a partir de então, e até os dezoitos anos, 

trabalhará doze horas por dia [...]” (ENGELS, 2010, p. 188). A permanência em um 

ambiente sufocante, quente e úmido na maioria das vezes, privando essas crianças e 

adolescentes de irem até a escola, ficarem em um local com ar livre, a fim de que sejam 

exploradas pelos senhores industriais. 

Importante salientar que Kuhn (1978, p. 71) estabelece uma relação direta entre a 

educação científica e a legitimidade dos problemas e soluções científicos. Com efeito, a 

educação científica é um dos fenômenos responsáveis por tornar esses problemas e 

soluções tão relevantes, já que os cientistas nunca aprendem conceitos, leis e teorias de 

uma forma abstrata e isoladamente. Os mecanismos intelectuais são desde o início, 

encontrados numa unidade histórica e pedagógica anterior, onde são apresentados 

juntamente com suas aplicações a um determinada conjunto de fenômenos naturais.  

Após aceitas, Kuhn (1978, p. 71) aponta que “[...] essas aplicações acompanharão 

a teoria nos manuais onde os futuros cientistas aprenderão o seu ofício. As aplicações não 

estão lá simplesmente como um adorno ou mesmo como documentação [...]”, ao 

contrário, o processo de aprendizado de uma teoria depende da investigação das 

aplicações, o que abarca a prática na resolução de problemas, seja com os mais simples 

até os mais sofisticados equipamentos (KUHN, 1978, p. 71). 

Tais disposições referem-se à formação do profissional cientista, como indivíduo 

que poderá compor um grupo, partilhar opiniões e um ofício. Kuhn (1978, p. 71) contribui 

significativamente com os questionamentos daquela época em relação à ciência, por 

vincular o processo de formação científica a sua aplicabilidade – não em um sentido 

pragmático, mas contextual, que passa por uma legitimação, isto é, a formação científica 

está relacionada à formação de valores que legitimam problemas e soluções científicos. 

Trata-se de entender que, segundo Araújo e Silva (2012, p. 103), “[...] a finalidade 

de todo o esforço científico é a sociedade, e, portanto, o desenvolvimento científico leva 

em consideração a relevância e a plausibilidade de seu projeto – que, imediatista ou não, 

tem sempre como finalidade a sociedade”. A natureza da educação científica a vincula à 
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realidade objetiva e não dispensa a discussão sobre as relações entre desenvolvimento 

científico-tecnológico e os seus impactos sociais (ARAÚJO; SILVA, 2012, p. 103). 

Frigotto (1999, p. 40) aponta que o processo educativo escolar ou não, é reduzido 

“[...] a função de produzir, um conjunto de habilidades intelectuais, desenvolvimento de 

determinadas atitudes, transmissão de um determinado volume de conhecimentos, que 

funcionam como geradores de capacidade de trabalho e consequentemente produção”. 

Importante ressaltar que neste sentido a educação tem se constituído um ambiente de 

disputa de superioridade, sendo necessário retirá-la dessa realidade, a fim de explicá-la e 

vislumbrar as possibilidades de mudanças.  

No Brasil, em 1886, na cidade de São Paulo, por iniciativa da Congregação dos 

Salesianos, que se refere à uma Congregação religiosa católica, foi criado o Liceu 

Coração de Jesus, um estabelecimento que unia o ensino de artes e dos ofícios e comércio. 

A principal finalidade do Liceu era fornecer instrução e profissionalização a órfãos e 

abandonados. Os Salesianos ministravam, também, ensino secundário e comercial para 

atender aos jovens filhos das famílias originárias das camadas médias. A partir de 1910, 

o ensino profissional do Liceu Salesiano de São Paulo entrou em decadência, tornando 

uma atividade secundária, e passando a ser prioritário o ensino secundário e comercial, 

que tinha maior procura (NASCIMENTO, 2011, p. 17). 

 Em 1909, o Governo Federal deu início ao ensino profissionalizante oficial, com 

a criação de dezenove Escolas de Aprendizes Artífices nos Estados. A finalidade 

educacional das Escolas de Aprendizes Artífices era a formação de operários e 

contramestres, por intermédio de ensino prático e conhecimentos técnicos necessários 

para os menores aprenderem um ofício em oficinas de trabalho manual ou mecânico 

(NASCIMENTO, 2011, p. 18). 

Por meio do Decreto-lei 40.048, de 22 de janeiro de 1942, foi criado o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, marcando o início e a oficialização da 

transferência para o setor privado da responsabilidade pela formação e qualificação da 

mão de obra necessária para o aumento da industrialização (CUNHA, 2000, p. 201). 

O SENAI foi criado não somente para intentar suprir a necessidade da formação 

de mão de obra, mas também “[...] passa parte da responsabilidade da formação do 

trabalhador para os empresários. Tal fato demonstra também a aproximação da burguesia 

industrial com o Estado, e a crença no crescimento da indústria como caminho para o 

desenvolvimento da economia” (SILVA, 2010, p. 401). 

O debate em torno da relação entre a educação e o trabalho na formação escolar 
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dos jovens envolve a discussão e o posicionamento político acerca da relação do Estado 

com a sociedade e as perspectivas civilizatórias presentes na afirmação e/ou na negação 

do modelo de desenvolvimento social, assentado no domínio do capital sobre o trabalho, 

local e globalmente (KUENZER, 2002, p. 195). 

Em 1961, houve a tentativa de integrar ensino profissional com o sistema regular 

de ensino através da Lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB), Lei n. 

4.024/1961, estabelecendo a equivalência entre cursos profissionalizantes e 

propedêuticos – curso técnico de três anos como garantia de prosseguir os estudos de 

nível superior (BRASIL, 1961, n.p.), reconhecendo a legitimidade de outros saberes, não 

só de cunho acadêmico (KUENZER, 2001, p. 29). 

Por meio da Lei n. 5.692/1971, o Brasil instituiu a profissionalização obrigatória 

para todos, no ensino médio, numa tentativa de superar a dualidade entre a formação 

propedêutica ou para trabalho (BRASIL, 1971, n.p.). Durante o período, o regime civil-

militar autoritário teve como objetivo adequar a economia, ensino e instituições 

brasileiras ao processo de internacionalização crescente do capital e à hegemonia do 

capital financeiro (KUENZER, 2001, p. 29). 

Com as mudanças no mundo do trabalho decorrentes do fenômeno da 

reestruturação produtiva, um novo projeto pedagógico foi adotado pelo governo. Segundo 

Ferreira (2000, p. 283), o processo de reestruturação produtiva está assentado em três 

eixos principais: 1) as novas tecnologias, “[...] com destaque para a automação 

microeletrônica, também chamada de automação flexível ou programável”; 2) as 

mudanças organizacionais, “[...] em particular, as novas formas de organização do 

trabalho”; 3) as inovações gerenciais e institucionais, “[...] mudanças na gestão dos 

recursos humanos e nas estratégias empresariais, de um modo geral”. Uma das principais 

manifestações desse projeto foi a Reforma do Ensino Técnico de 1996. As alterações 

estabelecidas pelas reformas sucederam a Lei de Diretrizes e Bases, Lei n. 9394/96 

(SILVA, 2010, p. 399). 

Segundo Florestan Fernandes (1976, p. 321), nossa formação social é 

caracterizada pela relação entre subdesenvolvimento e dependência, assim, há num norte 

da história a manutenção e recriação de setores arcaicos, em que a exploração é o cerne 

das relações de trabalho, em outro giro, tem-se que o Brasil, principalmente quando 

atrelado à sua economia, não se constitui de forma autônoma, mantendo-se atrelado e 

submetido a interesses externos, atento aos acontecimentos internacionais. 

A escola do século XXI precisa ensinar a seus alunos que as distinções e os 
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sentidos do trabalho mudam ao longo da história. Em outras palavras, as escolas da 

sociedade pós-industrial e virtual são chamadas a atender, ao mesmo tempo, às exigências 

de uma profunda formação geral (ou de base) e às exigências de preparação profissional, 

muito diversificada e ágil (NOSELLA, p. 107, 2002). 
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4 A EDUCAÇÃO “DO FUTURO” PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL PLURIDIMENSIONAL: O OLHAR DE EDGAR MORIN 

 

O terceiro e derradeiro capítulo será destinado a analisar a contribuição de Edgar 

Morin, através do seu escrito “Os sete saberes necessários à educação do futuro”, para a 

educação “do futuro” no presente como instrumento do direito humano ao 

desenvolvimento sustentável pluridimensional.  

Inicia-se abordando sobre a história de Edgar Morin, citando-se algumas de suas 

obras. Após, utiliza-se como marco teórico o escrito “Os sete saberes necessários à 

educação do futuro” de Edgar Morin (2000), com a compreensão do período histórico 

que foi escrito. 

Por fim, será analisada a educação “do futuro” no presente para o 

desenvolvimento sustentável pluridimensional, por meio da contribuição de Edgar Morin, 

especialmente a partir dos Sete Saberes Necessários, e inflexões para o projeto 

civilizatório da Agenda 2030. 

 

4.1 Edgar Morin: vida e obras de um educador  

Edgar Nahoum Morin nasceu em 8 de julho de 1921, em Paris, na França. 

Devido à sua origem judaica, era vítima de preconceito na escola, quando já buscava 

respostas às dúvidas atinentes à vida, ao futuro e à pátria (PETRAGLIA, 2020, p. 19). 

Quando criança gostava de estar em casa. Não queria ir para a escola e seus pais 

não insistiram, até que um comunicado municipal os lembrou de que a escola era 

obrigatória. No primeiro dia de aula resistiu, ainda assim seu pai o levou para o colégio 

Rollin, atualmente chamado colégio Jacques-Decour, em Paris. Em um primeiro 

momento queria fugir da escola e não podia, mas aos poucos fez alguns amigos, aprendeu 

a ler e, a partir daí, iniciou a leitura incessante de diversos livros, o que poderia fazê-la a 

qualquer hora. Consequentemente, durante o ensino básico, suas notas em literatura e 

história eram excelentes, o que não ocorria com matemática (MORIN, 2010, p. 17). 

O falecimento da sua mãe, Luna, em decorrência de parada cardíaca em um trem 

suburbano quando ela tinha trinta anos e Morin possuía apenas oito anos de idade, em 

1929, foi um importante motivador na sua vida para cultivar a esperança por dias 

melhores, em que pese tenha sido muito difícil no princípio (PETRAGLIA, 2020, p. 19). 

Ainda que soubesse que a morte de sua mãe era irremediável e definitiva, por muito tempo 

aguardou que ela retornasse, tanto que em época de lua cheia a mãe sempre aparece para 
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Morin (MORIN, 2010, p. 9-10). 

Na época, ele não falava sobre isso com ninguém. Na escola, tinha vergonha de 

ser órfão. Na sua classe havia outros judeus, havia protestantes, mas era o único órfão. 

Mesmo com amigos mais próximos, nunca abordou esse assunto (MORIN, 2010, p. 11). 

A primeira vez que falou sobre a mãe tinha dezenove anos. Foi no início da Segunda 

Guerra Mundial, quando se refugiou em Toulouse, uma cidade da França, com outros 

estudantes. Um amigo que trabalhava como vendedor nas ruas o convidou para almoçar, 

ele inspirou confiança e Morin falou sobre o assunto (MORIN, 2010, p. 12). 

Ademais, foi politizado antes da Resistência2. A política na vida de Morin teve 

início no colégio Rollin, em 1934, quando ocorreram as revoltas de 6 de fevereiro e o 

confronto entre os considerados “de direita” e “de esquerda”. Foi uma época de grande 

ceticismo de Morin, sustentando que estava acima de contendas políticas. Ele tinha treze 

anos e adquirira da obra de Tolstoi, de Dostoiévski, o sentimento da miséria humana, não 

só da miséria material, mas também da pobreza interior, relacionando as desgraças de 

quem sofre, com a miséria sofrida com a morte de sua mãe (MORIN, 2010, p. 37-38). 

Em 1936, quando tinha quinze anos, sofreu influência dos impulsos fraternos da 

Frente Popular. Por um tempo, interessou-se por aqueles que buscavam uma "terceira 

via", entre àquela democracia burguesa condenada ao capital e o comunismo e o fascismo. 

Buscava uma verdade política lendo as publicações libertárias, entre elas “L'Unique” dos 

anarquistas individualistas, os jornais “Trotskistas” e “Essais et Combats” da juventude 

socialista, esquerdistas da época, “Esprit” e outras publicações. De qualquer forma, todas 

essas leituras tornaram-lhe um anti-stalinista fervoroso (MORIN, 2010, p. 37-38). 

O ato político que Morin considera como sua primeira participação, consistiu na 

aproximação da SIA, Solidarité Internationale Antifasciste, em 1937, uma organização 

libertária que enviava mantimentos aos anarquistas catalães durante a guerra na Espanha. 

Na época, estava ocorrendo uma crise da democracia, o triunfo do nazismo na Alemanha, 

os julgamentos de Moscou na União Soviética, a guerra na Espanha, a anexação da 

Áustria, entre outros (MORIN, 2010, p. 37-38). 

 
2 Os primeiros grupos de resistência foram formados em 1940: eles são “Combat and Libération”, seguidos 

rapidamente por “Franc-Tireur”. A direção do Partido Comunista Francês não era anti-alemã, e negociou 

com os alemães a manutenção da publicação do jornal “L'Humanité”. Para se conformar ao pacto germano-

soviético, o partido denunciou a guerra imperialista dos ingleses. A partir disso, alguns comunistas 

começaram a resistir. Além disso, as dificuldades da população urbana aumentaram o descontentamento 

contra alemães. Em novembro de 1942, o exército alemão ocupou a zona "livre" de Vichy, que perdeu toda 

a autonomia, e a Resistência se desenvolveu. O partido comunista se incorporou à Resistência em junho de 

1941, quando a Alemanha atacou a União Soviética (MORIN, 2010, p. 40-41). 
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Finalmente, em 1938, entrou no pequeno partido "frontista" de Gaston Bergery, 

impulsor da frente comum contra o fascismo, e militou ao lado dos estudantes "frontistas". 

Realizava a leitura do jornal “La Fleche”, que lutava simultaneamente em duas frentes, 

contra o fascismo e contra o comunismo stalinista. Ao longo da vida levou consigo que 

sempre deveria lutar em duas frentes. Depois do acordo de Munique de 19383, foi 

essencialmente pacifista por dois motivos: primeiro, porque a guerra o assustava, ou seja, 

tinha medo de morrer antes de considerar a viver, como acreditava; segundo, porque foi 

fortemente influenciado pela corrente pacifista de esquerda, que surge das consequências 

da Primeira Guerra Mundial e que estipula que a guerra é pior do que os males que procura 

combater (MORIN, 2010, p. 37-38). 

Em 1941, chega a filiar-se ao partido comunista e faz parte dele por dez anos, 

até 1951 (PETRAGLIA, 2008, p. 21). Retoma à luta como uma razão existencial. Na 

verdade, ele poderia facilmente sobreviver indo para a Suíça ou Espanha, ou apenas se 

escondendo, mas, para Morin, sobreviver não é viver. Para ele, viver significava participar 

da ação, da Resistência, da luta da humanidade. Acreditava que o mundo caminhava para 

a liberdade, e a esperança de liberdade, de fraternidade, que percorreu o século, fascinou-

o (MORIN, 2010, p. 44). 

Desde o início na Resistência, parou de usar o sobrenome Nahoum e começou a 

utilizar de sua mãe, Beressi. Edgar utilizou pseudônimos, sendo o primeiro deles Edmond, 

e posteriormente, tornou-se Manin. Apresentou-se com essa identidade durante uma 

reunião de resistentes em Toulouse, na França. Morin refere que talvez tenha pronunciado 

mal Manin, motivo pelo qual os companheiros entenderam Morin e assim adveio Morin. 

No Registro Civil, mais tarde, manteve o sobrenome Nahoum, mas acrescentou Morin, 

por considerar que além de filho de seu pai, é também filho de suas ações e obras 

(MORIN, 2010, p. 50). 

Antes de entrar na universidade, descobriu por meio do amigo Georges Delboy, 

o marxismo. A fórmula do manuscrito filosófico-econômico “O capital” chamou a sua 

atenção, quando aduziu que as ciências do homem incluirão as ciências da natureza e as 

ciências da natureza incluirão as ciências do homem, o que perfaz a origem de todos os 

 
3 O Acordo de Munique se refere à um tratado pactuado entre os líderes de países da Europa, considerados 

potências mundiais, em 29 de setembro de 1938. Entre esses líderes estavam, Benito Mussolini da Itália, 

Adolf Hitler da Alemanha, Neville Chamberlain do Reino Unido e Édouard Daladier da França. O pacto 

marcou o término de uma conferência celebrada por Adolf Hitler, na cidade de Munique, na Alemanha, em 

que foi deliberado sobre a política de apaziguamento, com a concessão de território checo à Alemanha 

(HOBSBAWM, 1994, p. 146). 
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trabalhos antropológicos de Morin. Por isso, ao entrar na universidade, seu objetivo era 

conhecer e compreender as realidades humanas. Não se tratava de escolher uma profissão, 

uma carreira. Por isso matriculou-se em filosofia, que na época incluía a sociologia; em 

direito, que incluía economia; em história; e, finalmente, na escola de ciências políticas, 

onde, de fato, fez seu treinamento militar. Teve de abandonar a ciência política quando 

saiu de Paris e foi para Toulouse, ambas cidades da França, onde não havia esta carreira. 

O método que desenvolveu quarenta anos depois é o resultado do que começou como 

estudante (MORIN, 2010, p. 63-64). 

Assim, foi licenciado nos cursos de filosofia, sociologia, economia, direito e 

história, com a conclusão de seus estudos em 1942 (PETRAGLIA, 2008, p. 21). 

Essa diversidade de aportes teóricos impacta sua formação, e constantemente 

busca superar estruturas deterministas e fragmentadas do saber, transitando suas obras e 

escritos pela ética, filosofia, ecologia, história, sociologia, antropologia, biologia, 

química, física, entre outros (MORIN, 2010, p. 68). 

Após concluídos seus estudos, torna-se combatente das Forças Francesas de 

1942 a 1944, sendo representante do Estado-Maior do Primeiro Exército Francês na 

Alemanha, em 1945, ano que também se casa com a socióloga francesa Violette 

Chapellaubeau (PETRAGLIA, 2020, p. 21). 

A decisão de Violette e Morin se casarem foi rápida. Ocorreu um dia antes da 

partida para Alemanha (MORIN, 2010, p. 77), a fim de não fossem separados e para que 

a família de Violette, originária do Périgord, na França, pudesse o receber (MORIN, 2010, 

p. 244). 

Da união com Violette, nasceram suas duas filhas, Irene Chapellaubeau 

Nahoum, em 1947, e Veronique Nahoum, em 1948 (PETRAGLIA, 2020, p. 22). Afirma 

não ter sido um bom pai, não sendo suficientemente dedicado à educação delas, tanto que 

as lições de casa ficaram para Violette, que era também professora. Em razão disso, 

houveram diversos conflitos com as filhas (MORIN, 2010, p. 243). 

Em 1951, ano em que é expulso do Partido comunista, ingressa como 

pesquisador no Centre Nationale de Recherche Scientifique (CNRS), permanecendo até 

1989 (PETRAGLIA, 2020, p. 23). 

Esperou que as filhas crescessem para que em 1962 pudesse se separar de 

Violettte, quando elas tinham quinze e dezesseis anos de idade (MORIN, 2010, p. 243). 

Em 1964, casou-se com Johanne Harrelle, referenciando que o fez para protegê-

la. Seu pai, um homem negro das Índias Ocidentais, faleceu de tuberculose quando ela 
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era criança. Sua mãe, quebequense, pelo fato de não ser casada com o pai de sua filha, 

sofreu com a pressão de sua família católica, que a fez abandonar Johanne, motivo pelo 

qual foi criada como órfã em um convento. Eles ficaram juntos até 1979, tendo o casal 

vindo ao Brasil diversas vezes (MORIN, 2010, p. 244-245).  

Em 1973 torna-se codiretor do CETSAS (Centro de Estudos Transdisciplinares, 

Sociologia, Antropologia e Semiologia) da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, 

em Paris, e ligado ao CNRS – Centro Nacional de Pesquisa Científica, permanecendo até 

1989 (PETRAGLIA, 2020, p. 28). 

Outro ponto de destaque na compreensão de Morin, é a chamada "política da 

civilização", expressão por ele cunhada no início dos anos 1980, que se refere à chamada 

"política do homem". A "política da civilização" visa, com efeito, lutar contra os 

desenvolvimentos negativos da civilização ocidental enquanto preserva seus 

desenvolvimentos positivos. É válido para todo o mundo ocidental, mas pode ser aplicado 

em primeiro lugar no âmbito nacional. Assume a aspiração de mais comunidade, mais 

fraternidade e liberdade, que deu origem ao socialismo durante o século passado, mas 

reconhecendo a dificuldade antropológica e sociológica, ou seja, de uma forma menos 

ingênua. Trata-se de refundar e renovar a política. A política da civilização visa proteger 

a política. A política de civilização visa preservar as velhas solidariedades onde foram 

destruídas ou onde se deve estabelecer uma nova solidariedade (MORIN, 2010, p. 198). 

A política de civilização deve desenvolver e utilizar todos os aspectos positivos 

da ciência, da tecnologia, do Estado, do capitalismo, do individualismo, investir na 

pesquisa, apostar em uma nova era de tecnologia inteligente e, ao mesmo tempo, 

desenvolver a economia solidária, comércio justo, mutualidades e cooperativas. É uma 

chamada à humanização das cidades e à revitalização do campo, que também requer 

investimentos. Também representa uma economia significativa para o orçamento da 

saúde. Tem-se que promover a qualidade, sobretudo a qualidade de vida, mais do que a 

quantitativa, promovendo o bem viver, que tem dimensões psicológicas e espirituais, ao 

invés de um bem viver exclusivamente material que leva ao empobrecimento da vida 

(MORIN, 2010, p. 199). 

Com Edwige Lannegrave, amiga desde os anos 60, casou-se em 1981 (MORIN, 

2010, p. 244-245). 

Morin visita cada vez mais o Brasil, tanto que em 1998 organizou o “I Congresso 

Interlatino para o Pensamento Complexo”, na Universidade Cândido Mendes, no Rio de 

Janeiro. Em 1999, cria-se a “Cátedra Itinerante Unesco ‘Edgar Morin’ – Para o 
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Pensamento Complexo”, sediada na Universidade de Salvador, em Buenos Aires, 

Argentina, e é fundada, juntamente com Cândido Mendes, a “Academia de Latinidade”, 

no Rio de Janeiro (PETRAGLIA, 2020, p. 38-39). 

Com Edwige Lannegrave, permaneceu até fevereiro de 2008, quando ela veio a 

falecer. Para viver o luto, mas também para homenageá-la, publica “Edwige, 

l'inséparable”, em 2009 (MORIN, 2010, p. 244-245). 

Em 2009, Edgar Morin estava com 88 anos de idade e sua última esposa havia 

falecido há um ano, quando se envolveu amorosamente com a socióloga e professora 

universitária Sabah Abouessalam, nascida em Marrakech, em 1959. Edgar e Sabah se 

encontraram em um festival de música no Marrocos. Ela já conhecia Morin por meio de 

suas obras, sendo apreciadora desde seus 20 anos de idade. Poucos meses após o encontro, 

casaram-se (SESC, 2021, n.p.). 

Em 23 de março de 2018 inaugura a Bibliothéque Edgar Morin, na Université 

Paris XIII. Essa Biblioteca é definida como um espaço que abrange as mais variadas áreas 

de estudo e pesquisa, e como ambiente de convívio (SESC, 2021, n.p.). 

Atualmente, participa de forma ativa de entrevistas e eventos online, e publica 

artigos sobre o mundo no período da pandemia da Covid-19 (SESC, 2021, n.p.). 

Sobre as obras que escreveu, no ano de 1946 escreve sua primeira obra, “O ano 

zero da Alemanha”, em que retrata as verdades vividas e observadas durante o período de 

guerra na Alemanha (PETRAGLIA, 2020, p. 21).  

A pergunta que o assombrava era: como poderia aquele país, que era o mais 

culto, que produzia a mais rica filosofia, a mais bela música, aquele país dotado de uma 

cultura tão extraordinária, poder mergulhar na barbárie do nazismo? Dessa estada, dessa 

pergunta, nasceu realmente “L'an zéro de l 'Allemagne” (O ano zero da Alemanha), 

publicado na Cité Universelle, uma pequena editora fundada por Robert Antelme4. 

Escreveu como todos os seus livros posteriores, tomando notas em folhas soltas, depois 

organizando essas notas por assunto, ligando-as e separando-as, depois organizando os 

capítulos. Escreveu à mão. Rejeitou a ideia de uma culpa do povo alemão na busca de 

uma responsabilidade que o Estado alemão deveria assumir, reparando os danos causados 

pelo nazismo (MORIN, 2010, p. 84). 

 
4 Robert Antelme era um poeta e jornalista. Entrou para uma unidade da Resistência em Paris, na França, e 

em 1944 foi preso pela Gestapo e deportado para a Alemanha, onde trabalhou na cidade de Gandersheim 

até 1945, momento em que foi levado para Dachau, um campo de concentração na Alemanha, sendo 

resgatado posteriormente. Escreveu o livro “A espécie humana” (1947), em que explica o funcionamento e 

os horrores dos campos de concentração (CROWLEY, 2003, p. 5). 
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Passou dois anos, 1949 e 1950, na Biblioteca Nacional. Levava uma vida 

praticamente monástica. “[…] Eu lia os livros que eles me trouxeram, saía para fumar um 

cigarro; comia, voltava […]” (MORIN, 2010, p. 96). Durante o período, realizava 

anotações para, aos poucos, ajustar o seu tratamento aos problemas, reunindo os 

elementos que vinham de disciplinas distintas para articulá-las e, finalmente, tratar o 

problema em sua unidade e diversidade. Ainda não havia incorporado as palavras 

"método" e "complexidade", mas sabia que deveria ter uma visão múltipla do assunto. 

Leu diversos livros “[…] sobre etnologia e antropologia […]”, explorou “[…] todas as 

ciências humanas, ciências da vida, filosofias […]” (MORIN, 2010, p. 96). 

A partir disso, publicou seu segundo livro, “O homem e a morte”, em 1951, 

apresentando um estudo do homem através da morte, refletindo de maneira antropológica, 

histórica, social e biológica. A morte é um fenômeno tipicamente humano, diferindo de 

outros seres e das máquinas (PETRAGLIA, 2020, p. 22). 

De 1951 a 1956 escreveu “O cinema ou o homem imaginário”, com publicação 

em 1956, em que apresenta uma antropologia sobre o cinema. Em 1957, Morin publica o 

livro “As estrelas: mito e sedução no cinema”, em que retoma assuntos sociológicos. O 

livro “Autocrítica” foi publicado em 1959, em que ele se volta à política, analisando sua 

trajetória no papel histórico do seu tempo (PETRAGLIA, 2020, p. 23). 

Em 1977 escreveu o primeiro volume de sua mais importante obra “O método”, 

o que seria o início de uma coleção com seis volumes. O primeiro volume se refere à “A 

natureza da natureza”, buscando investigar o método. O segundo volume, de 1980, 

assevera sobre ecologia, autonomia das espécies, auto-organização dos seres vivos e da 

complexidade da vida, entre outros pontos, sendo denominado “A vida da vida” 

(PETRAGLIA, 2020, p. 28-29). 

O terceiro método – terceiro volume – abarca “O conhecimento do 

conhecimento”, o qual foi editado em 1986, refletindo sobre os limites e possibilidades 

do conhecimento, apresentando o estudo das ideias sob o ponto de vista da antropologia 

do conhecimento, superando-se a fragmentação do conhecimento. O método 4, conhecido 

como “As ideias”, foi publicado em 1991, e trata-se de uma continuação do conhecimento 

do conhecimento. São três esferas das ideias, a ecologia das ideias, a noosfera, e a 

noologia (PETRAGLIA, 2020, p. 29-30).   

O quinto volume, de 2001, refere-se “A humanidade da humanidade”, e se 

constitui de quatro partes: a trindade humana, a identidade individual, as grandes 

identidades e o complexo humano, sendo o sujeito atrelado à sua condição de cidadão da 
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Terra. Por fim, o sexto método é a “Ética”, de 2004, trazendo-a associada ao 

conhecimento, ciência, economia, política (PETRAGLIA, 2020, p. 30). 

Entre outras obras, também pode ser citada a obra “Introdução ao pensamento 

complexo” (1990), em que reúne algumas ideias sobre a problemática do pensamento 

complexo. Em 1993, lança “Terra-Pátria”, juntamente com a jornalista Anne Brigitte 

Kern, propondo a mudança do pensamento para um entendimento da crise planetária, em 

que as civilizações estão interdependentes e a fraternidade deve ser consolidada. São 

ideias que permeiam diversos escritos de Morin e proporcionam uma coerência no seu 

ideário (PETRAGLIA, 2020, p. 34-35). 

A partir de 1998, Morin passa a se dedicar à educação, tanto que é convidado 

pelo Ministro da Educação da França, Claude Allegre, a refletir sobre a reforma dos 

saberes no ensino médio. A partir disso, organiza oito jornadas transdisciplinares. 

Abrangendo temas como o universo, a Terra, a vida, humanidade, história, línguas, 

civilizações, artes, culturas, sendo que o oitavo dia teve como tema “Conectando 

conhecimento”. O livro “Cabeça Bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento”, 

de 1999, foi fruto desse trabalho, aduzindo principalmente sobre uma educação cidadã 

(PETRAGLIA, 2020, p. 39). 

Pouco depois, também em 1999, a Unesco solicitou à Morin, diante da sua 

renomada expertise, por meio de Gustavo López Ospina, então Diretor do projeto 

transdisciplinar “Educação para um Futuro Sustentável” da UNESCO, que 

compartilhasse suas ideias e concepções sobre a educação “do futuro”, diante da sua visão 

transdisciplinar para uma educação integral do ser humano, não conduzida por uma 

fragmentação do conhecimento (MORIN, 2000, p. 11-12). 

Foi proposto um texto de valor universal para introduzir conhecimentos de 

problemas fundamentais totalmente ignorados nessas áreas nos programas de escolas, 

colégios e universidades. Sobre os riscos que o conhecimento acarreta em termos do erro 

e da ilusão, da identidade humana, da idade planetária, da compreensão humana, do 

enfrentamento das incertezas, da ética da humanidade. Este relatório foi publicado em 

livro, “Os sete saberes necessários para a educação do futuro”, e traduzido em várias 

línguas. Foi amplamente distribuído em alguns países, especialmente no Brasil, onde 

foram vendidas 120.000 cópias (MORIN, 2010, p. 214). 

Assim, suas ideias circularam por diversos países, com a finalidade de serem 

acrescidas e ou reformuladas por outros educadores, sendo o escrito “Os sete saberes 

necessários para a educação do futuro” destaque do tópico seguinte. 
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Dentre as demais obras que escreveu, destacam-se “Saberes globais e saberes 

locais: o olhar transdisciplinar” (2000), “A religação dos saberes” (2001) e “Ciência com 

consciência” (2002). Em 2020, lança o livro “Les Changeons de voie les leçons du 

coronavirus", com a colaboração de Sabah Abouessalam (SESC, 2021, n.p.). 

 

4.2 A contribuição seminal de Edgar Morin, no passado, para a educação “do 

futuro” 

Através do escrito “Os sete saberes necessários para a educação do futuro”, 

Morin alega que seu desejo principal era realizar seu projeto de reforma do pensamento 

em uma reforma educacional. Não é um projeto recente, ele estava ciente dessa 

necessidade quando escreveu os volumes de “O Método”. O método levou 

necessariamente a uma reforma do pensamento e, para se materializar, uma reforma da 

educação era necessária (MORIN, 2010, p. 213-214). 

De acordo com o autor, os setes saberes para o futuro apresentados na obra 

envolvem: as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; os princípios do conhecimento 

pertinente; o ensinar da condição humana; o ensinar a identidade terrena; o enfrentamento 

das incertezas; o ensinar da compreensão; e a ética do gênero humano (MORIN, 2000, p. 

13-18). Esse escrito, então, veicula a síntese de sua compreensão sobre o futuro da 

educação, mas especialmente sobre como a educação pode exercer um papel 

transformador para o próprio futuro, desde que entendida como um processo dinâmico, 

holístico e humanizado e humanizante. 

O escrito célebre “Os sete saberes necessários à educação do futuro” fez com que 

Morin demonstrasse suas ideias e concepções sobre a educação “do futuro”, diante da 

necessidade de um aprofundamento da sua visão transdisciplinar, a fim de se haver uma 

educação integral do ser humano, não conduzida por uma fragmentação do conhecimento 

(MORIN, 2000, p. 11-12). 

Os sete saberes apresentados na obra apresentam primeiramente o erro e a ilusão. 

Deve-se priorizar o conhecimento do conhecimento para defrontar o erro e a ilusão, 

permeando até a lucidez. Nesse saber, compreende-se que há a necessidade de 

desenvolver na “[…] educação o estudo das características cerebrais, mentais, culturais 

dos conhecimentos humanos, de seus processos e modalidades, das disposições tanto 

psíquicas quanto culturais que o conduzem ao erro ou à ilusão” (MORIN, 2000, p. 14). 

Sobre os princípios do conhecimento pertinente, tem-se que um conhecimento é 

relevante se souber colocar no seu contexto e, além disso, no todo ao qual está vinculado. 
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Assim, ensinar conhecimento relevante significa antes de mais nada contextualizar o 

ensino. Deve também consistir em ligar o conhecimento abstrato ao seu referente 

concreto. O conhecimento abstrato é necessário, mas é mutilado se não for acompanhado 

pelo conhecimento concreto. Isso se refere mais uma vez ao imperativo do conhecimento 

complexo: vincular (MORIN, 2010, p. 220). Advém a ideia-chave: deve-se inserir o 

conhecimento parcial e local no complexo e no global, sem esquecer as ações do global 

no parcial e no local (MORIN, 2010, p. 221). 

O fato de todo conhecimento estar disperso, compartimentado, impede de 

compreender a realidade física, biológica, cultural e psicológica do ser humano, ou seja, 

o ensinar da condição humana (MORIN, 2010, p. 221). 

O conhecimento fundamental o ensinar a identidade terrestre, trata-se de ensinar 

o destino já planetário comum a toda a raça humana. Deve-se insistir no fato de todos 

estarem em uma situação de interdependência e expostos às mesmas ameaças (MORIN, 

2010, p. 223-224). 

O enfrentamento das incertezas aduz justamente o que se deve ensinar: é preciso 

despertar para as incertezas e saber lidar com elas, modificando o desenvolvimento das 

ações em função do desenvolvimento das situações. Primeiro, deve-se ensinar a esperar 

o inesperado. Então, ensinar os princípios da estratégia que permitem enfrentar as 

incertezas. Não significa uma regressão do conhecimento, é a regressão do conhecimento 

falso, é uma progressão do conhecimento verdadeiro, que inclui o conhecimento de suas 

ignorâncias (MORIN, 2010, p. 224-225). 

O ensinar da compreensão assevera que a compreensão pode integrar a explicação, 

mas carrega empatia do sujeito. Não se pode conhecer ou compreender alguém sem um 

esforço de empatia, identificação ou projeção. A compreensão é o meio e o fim da 

comunicação humana, é vital que as relações humanas saiam de seu estado de barbárie, e 

isso, em todos os níveis, tanto entre os seres mais próximos quanto com os demais. Não 

haverá progresso humano se não houver progresso de compreensão (MORIN, 2010, p. 

222). 

A ética do gênero humano trata que a ética tem três direções: pessoal, social e, em 

participação na humanidade, planetária. Esses imperativos são complementares, mas 

podem ser antagônicos; deve-se fazer uma escolha provisória e, em seguida, redescobrir 

a trindade ética. Na realidade, alguns preferirão a ética de pessoa a pessoa, outros serão 

mais ativistas da ética social, outros se projetarão como planetários e trabalharão em 

ONGs e/ou no alter-globalismo. Mas tudo isso finalmente se revelará complementar 
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(MORIN, 2010, p. 225). 

Diante do exposto, Morin, nesse escrito, não se debruça sobre uma esfera da 

educação específica, mas sim expõe objetivamente que a educação não se refere a uma 

instituição de ensino ou a uma sala de aula, e necessita superar o conhecimento 

fragmentado que coloca os alunos apenas como receptores de diversas informações ao 

longo da vida escolar (FARIAS; SANTOS, 2015, p. 266). Nesse sentido, atenta que “a 

supremacia de um conhecimento fragmentado em disciplinas com frequência é ineficiente 

para efetivar a ligação entre as partes e as totalidades” e, por isso, “deve ceder lugar a um 

modo de conhecimento capaz de conceber os objetos em seus contextos, em seus 

complexos, em seus conjuntos” (MORIN, 2015, p. 100). 

Para ele, o modo de pensamento ou de conhecimento fragmentado, 

compartimentalizado, disciplinar, conduz a uma inteligência cega, incapaz de articular 

um saber com outros, impossibilitando que se enxergue o global. Com isso, perde-se a 

possibilidade de globalizar e de introduzir conhecimentos em um conjunto organizado 

(MORIN, 2015, p. 106-107). 

Isto porque, para Morin, o conhecimento ocorre em um complexo planetário, 

querendo que o global seja percebido através de uma articulação do pensamento 

(MORIN, 2000, p. 64).  

É claro que o ensino de literatura, história, matemática e ciências contribui para a 

inserção na vida social. Mas, cada vez é menos capaz de enfrentar os problemas 

fundamentais e globais do cidadão, do ser humano. Para isso, é necessário aproximar e 

articular as disciplinas entre si. Como também é necessária uma forma mais complexa de 

saber, uma forma mais complexa de pensar. Analogicamente, Morin (2010, p. 215) 

exemplifica a sua ideia através da tapeçaria, em que um tapete é feito de todas as cores 

(vermelho, verde ou azul), de todos os materiais (seda, lã ou algodão), sendo que se só 

for conhecido os fios individualmente, nunca será conhecida a face da tapeçaria. É 

necessário saber tanto a composição dos fios quanto a figura geral. 

A reforma incluiria um ensino sobre a civilização contemporânea que completaria 

as contribuições da sociologia, economia, história e filosofia. Isso incluiria a vida urbana, 

as relações entre as cidades e o campo, a humanização das cidades e a revitalização do 

campo, o individualismo e a solidariedade, as culturas juvenis, a evolução da família, a 

situação da terceira idade, a educação através da mídia (MORIN, 2010, p. 226). 

A partir disso, importante compreender o período em que a Unesco solicitou à 

Morin para que escrevesse sobre o referido assunto e, consequentemente, que deu ensejo 
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ao escrito dos sete saberes necessários.  

Nos anos de 1990 a educação passa a receber destaque nos discursos políticos e 

nos documentos produzidos por organismos internacionais devido à crise social que se 

estabeleceu em decorrência de políticas de governo de fundo neoliberal (PACHECO; 

DAROS JUNIOR, 2016, p. 69). 

Nesse contexto, houve a Conferência Mundial de Educação para Todos de 1990, 

advindo a Declaração Mundial sobre Educação para Todos de 1990, adotada em Jomtien, 

Tailândia. Ela conclamou o compromisso dos países com a “mudança das desigualdades 

educacionais”. Grupos sem-teto: pobres, crianças de rua e crianças trabalhadoras, 

populações em áreas remotas e rurais, nômades e trabalhadores migrantes, povos 

indígenas, minorias étnicas, raciais e linguísticas, refugiados, deslocados pela guerra e 

povos sujeitos a um regime de ocupação, não devem sofrer qualquer discriminação no 

acesso a oportunidades de aprendizagem (UNESCO, 1990, p. 4). 

Também surgiu o Relatório Delors, produzido entre 1993 e 1996, da V Reunião 

do Comitê Regional Intergovernamental do Projeto Principal de Educação para a América 

Latina e Caribe, em 1993, e a Carta Educação, produzida em 1992. 

A partir de 1990, as reformas das políticas educacionais foram se ajustando à um 

mundo de intensas alterações políticas, econômicas, sociais, entre outras. Este cenário é 

caracterizado pela mundialização da economia e pela acumulação flexível do capital, uma 

vez que auxiliaram para redefinição do papel do Estado com a implementação de políticas 

neoliberais. A ideologia neoliberal, em linhas gerais, “[...] apresenta como princípios 

básicos, a privatização de empresas estatais, a criação de novas regulamentações que 

diminuem a interferência dos poderes públicos sobre os empreendimentos privados e a 

descentralização administrativa” (TAVARES; SANTOS, F.; SANTOS, L., 2020, p. 2). 

No Brasil, em especial, a reforma foi compreendida como a própria política 

educacional governamental, o que corresponde a uma “revolução copernicana” da 

educação nacional. Isso ocorreu por meio de leis, financiamentos de programas 

governamentais e outras ações não governamentais, como fóruns, conferências, utilização 

de mídias educacionais, campanhas de divulgação das propostas governamentais em 

publicações oficiais. O início desse momento de transformações ocorreu ainda na década 

de 70, diante de práticas neoliberais e a participação dos organismos definidores das 

políticas educacionais, a fim de ser a educação um mecanismo de competitividade e 

ascensão do país no mundo (SHIROMA et al., 2011, p. 10). 

Os princípios que orientaram a Reforma do Estado na década de 1990 foram: 
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desburocratização, descentralização, transparência, accountability, profissionalismo, 

ética, competitividade e a ênfase no cidadão-cliente. Além disso, foi eleito o modelo 

gerencial de gestão, tido como meio de profissionalizar e otimizar os serviços públicos, 

entre os quais, os serviços de educação (PIMENTA, 2018, p. 174). 

No Brasil a grande tarefa dos anos de 1990 foi a reforma ou a reconstrução do 

Estado, para que “[...] este pudesse realizar não apenas suas tarefas clássicas de garantia 

da propriedade e dos contratos, mas também seu papel de   garantidor   dos   direitos   

sociais   e   de   promotor   da   competitividade [...]” (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 

80). Como se observa, nessa reforma defende-se a delimitação das funções do Estado, 

“[...] reduzindo seu tamanho em termos principalmente de pessoal através de programas 

de privatização, terceirização e ‘publicização’ [...]” (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 80). 

Somava‐se a isso o cenário educacional vigente no país, mais precisamente em 

1991, com 20,1% da população analfabeta com 15 anos de idade ou mais (BRASIL, 2003, 

p. 24). A evasão escolar também era bastante expressiva: 6,4% no ensino fundamental e 

6,2% no ensino médio, em 1991 (BRASIL, 2003, p. 28). Além disso, a porcentagem de 

pessoas de 25 a 34 anos de idade que não possuíam qualquer instrução era de 12,4%, o 

que aumentava para 23,5% quando se tratavam de pessoas com idade de 25 a 64 anos 

(BRASIL, 2003, p. 29). 

No entanto, observa-se que o interesse pela reforma não reside em ofertar uma 

educação universal e única para todas as classes sociais, mas desagregar. Pereira e França 

(2012, p. 224) apontam que a Reforma “resultou no ensino propedêutico direcionado para 

os extratos sociais economicamente providos e em uma educação profissional para 

atender a maioria dos sujeitos que, precocemente, ingressa no mercado de trabalho 

segregador, por sobrevivência”. 

Assim, a discussão, a organização e a elaboração destas normativas legais iniciam 

seus trabalhos com o surgimento do Projetos de Lei sobre o assunto. É nesse processo de 

discussões que a LDB n. 9.394/96 é aprovada. Em seu texto, é atribuído à educação um 

papel de qualificação para o trabalho, isto é, a função da educação seria capacitar 

profissionalmente o indivíduo para atuar no mercado de trabalho. Para o governo, essa 

seria uma forma de sanar os problemas da crise de emprego e da própria exclusão social, 

porém, isso é apenas mais uma falácia, pois o governo desconsidera toda a conjuntura 

estrutural da sociedade brasileira na análise desse problema (SANTOS; DIÓGENES, 

2013, p. 11). 

Neste período, diversas publicações e pareceres acerca da educação emergiram. 
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Exemplos disso são os programas Acorda Brasil! Tá na hora da escola!, Aceleração da 

Aprendizagem, Guia do Livro Didático de 1ª a 4ª séries e o Bolsa Escola, com o intuito 

de facilitarem o acesso à escola e permitirem a sua permanência. Também surgiram os 

programas Dinheiro Direto na Escola, Renda Mínima, Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), 

Programa de Expansão da Educação Profissional, a fim de que fossem garantidos 

financiamentos estudantis. Advieram os programas TV Escola e Programa Nacional de 

Informática na Educação (PROINFO), propiciando mecanismos tecnológicos de 

informação e comunicação; também o Censo Escolar, Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB), Exame Nacional do ensino Médio (ENEM) e Exame Nacional de Cursos 

(ENC), como forma de intervenções avaliativas. Pode-se citar os Programas de 

Atualização, Capacitação e Desenvolvimento de Servidores do MEC e de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental, buscando com que municípios fossem 

partícipes da gestão da educação e priorizando pela autonomia escolar (SHIROMA et al., 

2002, p. 87). Por fim, há que se mencionar nos programas atuantes em grupos específicos, 

como ocorre com a educação de jovens e adultos, em que se tem a Alfabetização Solidária 

(SHIROMA et al., 2002, p. 87).  

Essa amplitude de programas produzidos demonstra o cenário das políticas 

educacionais nos anos 90, no entanto, os resultados se contradizem com o esperado 

(SHIROMA et al., 2002, p. 93; SILVA; ABREU, 2008, p. 525).  

Silva e Abreu (2008, p. 526) apontam que, ainda que tenha havido uma redução 

na taxa de analfabetismo, baixa escolaridade e a precariedade da formação docente no 

país, elas permanecem elevadas. Além de que as intervenções avaliativas estão muito 

abaixo do esperado.  

A análise indica assim que, provavelmente em função das várias significações da 

compreensão de competências e de suas fontes e origens, “[...] o que gera interpretações 

ambíguas no emprego dessa noção por parte das escolas, as ações decorrentes das 

políticas curriculares e avaliativas pouco interferiram no desempenho dos alunos, não 

chegando a alterá‐lo qualitativamente” (SILVA; ABREU, 2008, p. 543).  

Silva e Abreu (2008, p. 543) dispõem que o viés meritocrático, quantitativista e 

classificatório não beneficia as escolas, como ocorre com as avaliações por competências 

advindas com a Reforma, pois somente colocam o indivíduo e a instituição como 

responsáveis sobre o seu sucesso e o seu fracasso (SILVA; ABREU, 2008, p. 543). 

A centralidade da noção de “[...] competências não permite atingir as finalidades 
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anunciadas seja para o redirecionamento das práticas pedagógicas, seja no que se refere 

aos exames [...]”. Por um lado, pelos entraves teóricos e metodológicos próprios dessa 

noção devidas à multiplicidade de origens e conceituações e, por outro lado, pelos 

resultados das políticas avaliativas que evidenciam que os “[...] resultados de desempenho 

dos alunos pouco se alteraram desde que tiveram início os procedimentos da reforma. Em 

síntese, a pesquisa mostra também que as políticas de avaliação pouco se configuram 

como instrumento de gestão dos sistemas educacionais” (SILVA; ABREU, 2008, p. 544). 

A concepção bancária de educação “[...] nega o diálogo, à medida que na prática 

pedagógica prevalecem poucas palavras, já que ‘o educador é o que diz a palavra; os 

educandos, os que a escutam docilmente; o educador é o que disciplina; os educandos, os 

disciplinados’” (FREIRE, 2005, p. 68). O educando precisa ser educado a não violar as 

normas impostas. Além disso, o professor que depositará os conteúdos nas cabeças dos 

alunos, motivo pelo qual se fala em educação bancária. A educação bancária “[...] não é 

libertadora, mas, sim, opressora, pois não busca a conscientização de seus educandos. 

Quer, na verdade, que corpos de alunos e alunas sejam inconscientes e sujeitados às suas 

regras. Perpetua e reforça, assim, sua relação vertical e autoritária” (BRIGHENTE; 

MESQUIDA, 2016, p. 161).  

A prática pedagógica desenvolvida com autoritarismo, em que são aos educandos 

ditos o que devem ou não fazer ou responder, corresponde à uma pedagogia da resposta. 

Não é “[...] permitido realizar críticas, assim como não se deve questionar e nem duvidar 

do professor – aquele que detém o conhecimento e que irá depositá-lo no corpo “vazio” 

dos alunos” (BRIGHENTE; MESQUIDA, 2016, p. 161). Isso pelo fato de a educação 

bancária não buscar a conscientização dos educandos. Nesse caso, a educação “[...] é puro 

treino, é pura transferência de conteúdo, é quase adestramento, é puro exercício de 

adaptação ao mundo” (FREIRE, 2000, p. 101).  

Pode-se definir essa prática “[...] de um ensino verbal como uma herança deixada 

pelos primeiros educadores (os jesuítas), caracterizada pela repetição e pela memorização 

sem criticidade” (BRIGHENTE; MESQUIDA, 2016, p. 161). É uma educação que 

valoriza a leitura mecânica, já que, “[...] em lugar de ser o texto e sua compreensão, o 

desafio passa a ser a memorização do mesmo. Se o estudante consegue fazê-lo, terá 

respondido ao desafio” (FREIRE, 2002, p. 10). 

A estrutura física da instituição, com suas cercas, os muros, disposição das 

carteiras de forma enfileiradas, como razão de manutenção da ordem, o panóptico, como 

Foucault (2006, p. 162) descreve, já aguardam os educandos para moldá-los, discipliná-
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los e dizer a eles como seus corpos devem se comportar. 

 

4.3 Inflexões da contribuição para o projeto civilizatório da Agenda 2030, no 

presente 

Nesse contexto, percebe-se que, para uma educação “do futuro”, deve haver uma 

compreensão da complexidade humana, da diversidade dos povos, o que indica a 

necessidade de uma reforma do pensamento para a sua concretização. Essa análise 

contribui para um enfrentamento dos desafios da atualidade, a fim de ser possível 

compreender o lugar de cada indivíduo no mundo e, a partir disso, alterar os rumos do 

globo de forma responsável e ética (PETRAGLIA, 2008, p. 40). 

Afinal, por meio da educação, busca-se contribuir para uma formação crítica dos 

indivíduos no que se refere às concepções de mundo. Além disso, promove uma atuação 

cidadã diante da transdisciplinaridade que ultrapassa as especificidades de algo 

determinado (REGERT; BAADE; PEGORARO, 2018, p. 34). 

A educação “do futuro” possui como enfoque o cidadão para sua formação de 

opinião, crítico, e, muitas vezes, de uma nova ordem democrática, rompendo com 

dogmas, aproximando os indivíduos e oportunizando o alastramento de diversas culturas, 

dando contextualizadas significações aos processos de ensino e aprendizagem. 

Isso é essencial porque, para Morin, o conhecimento deve se referir a um 

conhecimento do mundo, em um complexo planetário, necessitando haver uma reforma 

do pensamento e organização do conhecimento, a fim de que as informações sobre o 

mundo possam ser articuladas e ser o global percebido (MORIN, 2000, p. 64). 

Deve-se “apreender o texto e o contexto, o ser e o seu meio, o local e o global, 

juntos. A compreensão humana exige compreensão, mas exige também, e sobretudo, 

compreender o que o outro vive” (MORIN, 2015, p. 80). 

Morin abarca também as incertezas, demonstrando que uma decisão deve refletir 

sobre elas, com “a elaboração de uma estratégia que leve em conta as complexidades 

inerentes às próprias finalidades, que possa se modificar durante a ação em função dos 

imprevistos, informações, mudanças de contexto [...]” (MORIN, 2000, p. 91). Assim, o 

cidadão deve participar ativamente da sociedade, já estando ele preparado para eventuais 

riscos que decorrerão de uma determinada ação, uma vez que as incertezas estarão sempre 

presentes, as quais são as impulsionadoras do próprio conhecimento. 

A educação “do futuro” também possui como enfoque a formação do cidadão sob 

um viés transdisciplinar, porquanto sem ela o senso crítico e a busca na superação das 
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incertezas desaparecem (REGERT; BAADE; PEGORARO, 2018, p. 34). Uma educação 

só pode ser viável se for uma educação integral do ser humano, que se dirige à totalidade 

aberta do ser humano e não apenas a um de seus componentes (MORIN, 2000, p. 11). 

Para que isso seja possível, porém, é necessário um rompimento da fragmentação 

do saber, com uma consciência reflexiva de si e do mundo e uma nova ética da 

solidariedade, que implica mudança de atitude e perspectiva diante da vida 

(PETRAGLIA, 2008, p. 106). 

A educação “do futuro”, além disso, deve se concretizar em um espaço 

democrático, uma vez que democracia e educação caminham lado a lado, sendo a 

educação essencial para a construção de uma sociedade livre. E mais, necessita-se inserir 

e estimular práticas democráticas, perpetradas sobre valores culturais resilientes, ou seja, 

resistentes a crises e interferências, que devem ser expressivos o suficiente para lidar com 

a questão da sustentabilidade ao mesmo tempo em que sejam simples e apreensíveis 

(QUEIROZ, 2017, p. 254). 

Por fim, as práticas devem ser pluralistas, uma vez que o desenvolvimento 

sustentável não se refere mais a um desenvolvimento linear, e sim ao reconhecimento da 

articulação de diferentes formas de organização e demandas, como sustentáculo de uma 

verdadeira sustentabilidade.  

Morin, portanto, promove uma revolução paradigmática no debate ao permitir 

uma esperança para um novo viés na educação e de vida para uma outra era planetária 

(MORIN, 2000, p. 106). Com essas considerações sucintas sobre o seu escrito basilar, a 

pergunta que se segue, então, é saber qual relação pode ser estabelecida dessa concepção 

de educação com o quarto objetivo da Agenda 2030 da ONU. 

A Agenda 2030 das Nações Unidas, dentre diversos eixos, traz a educação de 

qualidade como um de seus elementos centrais, expressa no quarto objetivo. Com o 

intuito de tornar a educação inclusiva e equitativa (ONU, 2015, p. 19). 

Este objetivo, em seu conjunto, destaca as interconexões e a integração entre os 

ODS, a fim de que os propósitos pelos quais a Agenda 2030 foi criada se concretizem no 

futuro dentro da linha de tempo projetada para esse documento. Assim, ela está 

intrinsecamente relacionada com a ideia de educação “do futuro” apresentada anos antes 

por Edgar Morin.  

O objetivo quarto da Agenda 2030 considera uma formação pautada no 

desenvolvimento sustentável em toda a sua pluridimensionalidade, buscando construir 

uma educação de qualidade, em ambientes seguros de aprendizagem, inclusivos e 
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eficazes, com valores calcados na democracia, na promoção de um cidadão, reduzindo-

se as desigualdades (QUEIROZ, 2017, p. 253). Diante disso, a Agenda 2030 propõe que 

a educação não seja promovida de maneira isolada ou insular, mas sim abarcando diversas 

áreas do conhecimento, e desenvolvendo formas de cultura participativa. 

Nessa compreensão, a Agenda 2030 contempla ideias desenvolvidas por Edgar 

Morin, uma vez que, sob o ponto de vista da sustentabilidade, há pelo menos quatro 

catalisadores de competências favoráveis ao desenvolvimento atinentes à educação. Um 

consiste na educação para a causalidade em longo espectro, que se refere à 

intertemporalidade das condutas. Outro é a educação para a pluridimensionalidade do 

bem-estar, de forma intersubjetiva e a partir de diversas dimensões. Um terceiro é a 

educação como causa voltada ao futuro, que é a ênfase à qualidade de vida 

intergeracional. E, por fim, a educação como fonte de homeostase social, ou seja, a 

capacidade biológica e institucional de promover o reequilíbrio dinâmico e propício do 

bem-estar (FREITAS, 2019, p. 188-189). 

Diante disso, a educação disposta no objetivo quarto não é matéria de disciplina 

isolada, mas sim uma fórmula transversal, a partir de um desenvolvimento intertemporal 

(FREITAS, 2019, p. 193). O diálogo entre sociedade, desenvolvimento e 

sustentabilidade, que deve ser contemplado pelo quarto objetivo, está intimamente 

conectado com o próprio sentido do ser, ou seja, do que se é, de onde se vêm e para onde 

se vai (SAIS; MILIOLI, 2020, p. 11). Ou, como afirma o educador Moacir Gadotti (2000, 

p. 164), “[...] a cidadania planetária vem de dentro, do coração e da mente, da ligação 

profunda com a Mãe-Terra”. 

A educação, em síntese, é o que possibilita as pessoas uma formação crítica a 

respeito da realidade, como também a atuação cidadã, por meio de ação transdisciplinar 

que extrapola uma especificidade apenas, em busca da superação das incertezas. Nesse 

sentido, a educação “do futuro” deve se voltar necessariamente à formação cidadã do ser 

humano com um olhar transdisciplinar, porque, sem isso, a criticidade desaparece e como 

consequência a verdade também, uma vez que constitui o pressuposto para qualquer 

forma de conhecimento dialógico (REGERT; BAADE; PEGORARO, 2018, p. 34), o que 

da mesma forma é intrinsecamente buscado pela Agenda 2030. 

Os saberes de Morin reconhecem o erro e a incerteza, de modo que são articuladas 

ideias de que o conhecimento às gerações futuras deve se dar não somente por intermédio 

da educação formal, mas também da educação não formal, da cultura e de todas as formas 

de conhecimento possíveis (MASSIMINO; PAMPLONA, 2015, p. 461). 
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Portanto, tem-se que o conhecimento é o grande capital da humanidade, como um 

direito que deve ser disponibilizado a todos. Não por acaso, a educação “do futuro” 

pautada por Morin e pela Agenda 2030 tem o desafio de torná-la mais democrática e 

menos excludente (GADOTTI, 2000, p. 8). 

Assim, há a necessidade de disposição de estratégias de desenvolvimento que 

coloquem em marcha novas políticas educacionais equitativas e inclusivas, e que 

permitam um desenvolvimento humano digno para toda a humanidade, presente e futura. 

A cooperação a escala local, nacional, regional e global é essencial para enfrentar as crises 

ecológicas e civilizatórias abordadas pela Agenda 2030 (RUANO, 2017, p. 218). 

Para Morin, há uma contradição logicamente intransponível no que diz respeito à 

realização de sua reforma. Não se pode reformar a instituição sem primeiro reformar as 

mentes, mas não pode reformar as mentes sem primeiro reformar a instituição. Declara 

também que toda transformação começa com uma inovação que se apresenta como 

desvio, mas se enraizar, se mostrar sua fecundidade, então se espalha, se expande e até se 

torna universal. Assim, em 1810, Wilhelm von Humboldt fundou em Berlim, capital de 

uma pequena nação periférica, a Prússia, a primeira universidade moderna, a atual 

Universidade Humboldt, com o apoio de seu soberano Frederico Guilherme III. Em 

poucas décadas o modelo5 conquistou a Europa e hoje se espalhou por todo o planeta. É 

esse modelo que deve ser reformado, e a reforma, se começar em algum lugar, mesmo 

periférico, pode seguir o mesmo processo. A grande dificuldade será educar ou reeducar 

educadores. Surge a questão: "Quem formará os educadores?". Mas Morin (2010, p. 216) 

assevera que quanto à sua reforma, já existem educadores que se autodidataram lendo 

seus livros e podem se tornar os novos reeducadores. Por exemplo, em janeiro de 2009, 

no campus do SESC no Rio de Janeiro, houve um curso de formação para educadores que 

vêm de todos os estados do Brasil. 

Seu projeto envolve universidade, escolas e todas as formas de educação. 

Inclusive, as crianças também são importantes vetores para os ideais dispostos. Antes de 

aprender a separar tudo, as crianças percebem os vínculos entre todas as coisas, 

 
5 Pode-se articular o modelo da Universidade Humboldt de pesquisa da seguinte forma: inseparabilidade 

de ensino e pesquisa; liberdade de ensino e pesquisa e também liberdade de aprender. O aluno pode articular 

sua formação levando em conta seus interesses intelectuais e não apenas profissionais; criação de uma 

comunidade de ensino e pesquisa, a inseparabilidade de ensino e pesquisa levando à formação de uma 

comunidade; centralidade da filosofia, das ciências e das artes na universidade, competindo no mesmo nível 

das antigas faculdades superiores: teologia, medicina e direito; pesquisa desinteressada; método de 

seminários; estudos monográficos; liderança pelas cátedras; aulas em laboratórios; pesquisa aplicada, 

relação com a indústria e difusão de conhecimentos técnicos (TERRA, 2019, p. 147-148). 
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principalmente quando são criadas no meio da natureza. A natureza não está dividida em 

disciplinas como a escola. Precisamente, a escola os ensina a separar tudo. Desde o jardim 

de infância, devem ser ensinados a conectar e não apenas a separar. Ensinar as crianças 

que se desentendem no pátio da escola a reconhecer o ciclo vicioso em que a ofensa de 

um leva à ofensa do outro, reconhecendo que não se pode simplesmente culpar os outros 

pelos erros. Muitos exemplos podem ser extraídos da experiência de crianças que 

contribuem para a compreensão. Quanto aos alunos do ensino médio, em geral, salvo 

raras exceções, para eles a educação é destituída de sentido vivo, é uma forma de obter o 

diploma de ensino médio, de ter acesso a uma qualificação e a um emprego. A reforma 

que se propõe dá um significado vital ao ensino nesta fase (MORIN, 2010, p. 217). 

Inclusive, sobre essa questão, é ambiciosa, mas acima de tudo imperativa. A 

reforma já começou em diversos locais. Algumas universidades passaram a adotar um 

ano preparatório dedicado aos sete saberes, outras reformaram seus doutorados em 

ciências humanas, que se tornaram transdisciplinares. As reformas estão se espalhando 

em vários países da América Latina, especialmente no Peru, Brasil, Colômbia e México, 

mas também na Espanha, Itália, Portugal, onde as propostas geraram vários projetos de 

reforma passíveis de gerar uma evolução da educação (MORIN, 2010, p. 226-227). 

Os recentes problemas ambientais requerem uma adoção a um novo 

posicionamento que seja mais reflexivo e crítico a respeito das questões ambientais, com 

a finalidade de construir um pensamento que impulsione à transformação de paradigmas 

científicos tradicionais e a possibilitar novas formas de conhecimentos e maior integração 

das diversas áreas do saber, com a cooperação da sociedade (MORALES, 2007, p. 284). 

Uma visão complexa, transdisciplinar do saber, posto que “a construção de uma 

racionalidade ambiental implica a formação de um novo saber e a integração 

interdisciplinar do conhecimento, para explicar o comportamento de sistemas 

socioambientais complexos” (LEFF, 2013, p. 145). 

Nesse viés, Morin, em seu escrito “Os setes saberes necessários à educação do 

futuro”, aponta para uma educação pautada em práticas pluralistas, com um enfoque 

transdisciplinar e coberta por incertezas, que auxiliam para um alastramento do 

conhecimento. A educação permite aproximar os indivíduos e oportuniza a propagação 

de diversas culturas, dando contextualizadas significações aos processos de ensino e 

aprendizagem. 

Prova disso são as experiências e propostas desenvolvidas por jovens, professores, 

grupos de pesquisa e em geral por profissionais da educação que têm desenvolvido um 
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pensamento crítico, propondo-se políticas educacionais que colaborem para a 

comunidade em que os envolvidos estão inseridos. Aguarda-se, na própria prática 

educativa, o fortalecimento das capacidades deliberativas e o desenvolvimento de sujeitos 

conscientes de que seu presente é afetado pela história, que inclua a memória de grandes 

populações derrotadas para gerar novas sensibilidades, novas solidariedades 

(FERNÁNDEZ-ALATORRE, 2018, p. 20). 

Nessa concepção, pode-se citar como exemplo o caso de “Las Madres de Barrio 

Ituzaingó Anexo”, em que as mulheres reclamam uma atenção efetiva sobre a saúde da 

população, diante da grande quantidade de pessoas doentes no bairro Ituzaingó Anexo, 

em Córdoba, na Argentina, pela utilização de agrotóxicos nas plantações de soja em áreas 

lindeiras (BERGER; ORTEGA, 2010, p. 139-140).  

No caso de “Las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo”, a educação como um meio 

de concretização de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável vem à tona, uma vez que 

as mães começaram a estudar e se informar sobre as relações entre contaminações por 

agrotóxicos e enfermidades, o que gerou um mapa de epidemiologia popular por elas 

idealizado. As suas ações fizeram com que fossem implantados, dentre outros, novos 

parâmetros ambientais para o local em que moravam, com reflexo no seu ordenamento 

jurídico, passando a admitir normas que alargaram o nível de distanciamento para uso de 

pesticidas em áreas periurbanas (BERGER et al, 2019, p. 98-99). 

A educação abarca uma multidimensionalidade, sendo o sujeito-cidadão precursor 

dessa concepção. Por meio da sua capacidade de agir, pensar, e exercer um 

posicionamento no mundo como agente transformador, ele proporciona condições para a 

concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Convém mencionar que não é tarefa fácil a concretização de um projeto 

civilizatório da Agenda 2030. No Brasil, por exemplo, ainda que no ano de 2019 93,4% 

da população com 15 anos de idade ou mais estava alfabetizada (BRASIL, 2020, p. 51), 

1,5 milhão não frequentava a escola na idade entre 4 a 17 anos (BRASIL, 2021, p. 5).  

Atualmente, a Covid-19, como já disposto, enfatizou as desigualdades pré-

existentes na educação, uma vez que reduziu as oportunidades de continuidade de 

aprendizado para muitas das crianças mais vulneráveis, como as que vivem em áreas 

pobres ou rurais, meninas, refugiados, entre outros, assim como para demais jovens e 

adultos (UN, 2020, p. 2). 

Em razão do fechamento das escolas pela Covid-19, o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) prevê, por conta da diminuição da qualidade da 
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educação, um revés no desenvolvimento humano em ordem global. Desde quando a 

medição do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) foi implementada – ano de 1990 

-, seria seu primeiro retrocesso, o que condiz a perda de seis anos de desenvolvimento 

humano (UNDP, 2020, p. 6). 

Nesse diapasão, é o momento para as concepções de Morin atreladas à Agenda 

2030 angariarem ainda mais força, demonstrando que a educação para a cidadania se 

apresenta como instrumento de efetividade desse conjunto de direitos, entre eles, o de ter 

um ambiente saudável, equilibrado e sustentável. 

A educação deve focar o desenvolvimento sustentável - ao menos em sua 

possibilidade local - o que exige mudança de valores, num mundo onde as práticas dos 

homens estejam condizentes com as necessidades dos seres vivos, ou seja, as práticas de 

educação ambiental devem possibilitar a formação de cidadãos comprometidos com a 

questão da qualidade ambiental. Um desenvolvimento fundado na “sustentabilidade 

ambiental do crescimento e da melhoria da qualidade de vida” (VEIGA, 2010, p. 187). 

A interpretação sustentável que se aproxima de uma regulação democrática 

participativa, estimulando de forma não patológica a produção da coesão social, 

incumbida em solucionar conflitos e não apenas adiá-los. É emancipatória (FREITAS, 

2019, p. 330-331). 

Como se observa, a educação para uma sustentabilidade não ocorre por meio de 

uma disciplina isolada, mas sim em uma fórmula transversal, com o intuito de “preparar 

cientificamente para a escolha prudente do desenvolvimento intertemporal” (FREITAS, 

2019, p. 193). 

Nesse sentido, há uma íntima relação com os ideais trazidos por Edgar Morin em 

seu escrito “Os setes saberes necessários à educação do futuro”, porque aponta para uma 

educação pautada em práticas transdisciplinares e com incertezas, que auxiliam para o 

alastramento e socialização do conhecimento. Há, com isso, a propagação de diversas 

clivagens, com contextualizadas significações aos processos de ensino e aprendizagem. 

Afinal, o modo de conhecimento fragmentado e disciplinar conduz a uma cegueira 

da inteligência, que incapacita a articulação de um saber com outros, impedindo que se 

enxergue o global e essencial. 

A concepção de Edgar Morin colabora para que os saberes sejam oferecidos a 

todos os indivíduos, observando-se um equilíbrio entre a questão econômica, a 

preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social e institucional, o que é 

almejado na Agenda 2030 da ONU. O diálogo é necessário para a efetivação do 
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desenvolvimento e da sustentabilidade pluridimensional, abarcando as mais diversas 

instituições e sociedade, tanto para uma concretização do pensamento de Morin, quanto 

para as disposições da Agenda 2030 da ONU, em uma compreensão da educação para o 

futuro, vivida já no presente. 

Por isso, a educação do futuro abordada por Edgar Morin, com um conhecimento 

do mundo e transdisciplinar, está, ainda que de forma indireta, atrelada a um 

desenvolvimento como direito, sendo disposta no objetivo quarto da Agenda 2030, de 

educação equitativa, inclusiva e de qualidade, e, assim, já constitui uma prática educativa 

de futuro, vivida no presente. 

A educação, portanto, é percebida como um fenômeno com profundas implicações 

multidimensionais que repercutem no desenvolvimento de todas as facetas do mundo da 

vida do ser humano. A abordagem transdisciplinar na educação representa um novo 

horizonte com muitas aplicações teórico-práticas, como econômicas, científicas, 

tecnológicas, artísticas, entre outros, conforme disposto na Agenda 2030 da ONU, e, 

nesse ponto, a compreensão holística e visionária de Edgar Morin pode ser considerada a 

sua maior inspiração.  
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5 CONCLUSÃO 

 

A Agenda 2030 da ONU propõe uma interlocução entre as mais diversas 

instituições e a sociedade, unindo o desenvolvimento e a sustentabilidade 

pluridimensional. A partir disso, a pesquisa referiu-se ao direito humano ao 

desenvolvimento sustentável, no marco da Agenda 2030, primando por um equilíbrio nas 

relações econômicas, sociais, ambientais e políticas, principalmente em seu objetivo 

quarto “Educação de qualidade”. 

A ampla gama de assuntos sobre o tema gerou a necessidade de um recorte 

metodológico. Assim, a dissertação foi mediada pela análise da contribuição de Edgar 

Morin, através do escrito “Os sete saberes necessários à educação do futuro”, para a 

educação “do futuro” no presente como instrumento do direito humano ao 

desenvolvimento sustentável pluridimensional da Agenda 2030 da ONU. 

O levantamento bibliográfico e documental confirmou a hipótese de que Edgar 

Morin, por meio do seu escrito “Os sete saberes necessários à educação do futuro” 

contribui para a educação “do futuro” no presente, como instrumento do direito humano 

ao desenvolvimento sustentável pluridimensional, à medida que suas propostas 

impulsionam uma educação integrada, global, cidadã, o que possibilita que a educação 

equitativa, inclusiva e de qualidade disposta no Objetivo n. 4 da Agenda 2030 da ONU 

seja efetivada, assim como os demais objetivos que estão a ele atrelados.  

Cabe nestas considerações finais a recapitulação das disposições dos capítulos. 

No primeiro capítulo houve um aprofundamento do estudo do direito humano ao 

desenvolvimento, partindo da concepção de progresso e desenvolvimento 

unidimensional, para se chegar à pluridimensionalidade do desenvolvimento sustentável 

na Agenda 2030 das Nações Unidas. 

O progresso, de maneira histórica, possibilitou criações e transformações, como o 

advento de novas tecnologias e a construção de ferrovias. Todavia, gerou-se um custo 

elevado de recursos humanos e ambientais. Assim, passou-se a pensar na ideia de 

desenvolvimento, diante do intuito de introduzir um projeto civilizatório, em que os 

indivíduos, grupos e povos possam participar, contribuir e desfrutar de um contínuo 

aprimoramento econômico, social, cultural e político. Inclui-se, de tal modo, como um 

direito humano, devendo a sua promoção ser incentivada. 

A partir disso, não se demora para inserir questões ambientais, numa perspectiva 

intergeracional, originando o que se denomina de desenvolvimento sustentável. O 
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desenvolvimento sustentável advém de três elementos, quais sejam, desenvolvimento 

econômico, qualidade ambiental e equidade social. 

No entanto, atualmente não é possível aduzir sobre desenvolvimento sem 

contemplar a multiplicidade de dimensões, como a econômica, social, ambiental e 

político-institucional, a serem desenvolvidas de forma sustentável e sustentada, o que se 

verifica na Agenda 2030 da ONU, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, 169 metas, e 230 indicadores. Recomenda-se uma alteração nas ações dos 

indivíduos em nível global, assim como nas políticas promovidas pelos Estados. 

O segundo capítulo foi dedicado ao estudo do quarto objetivo da Agenda 2030 da 

ONU, em que é proposta uma educação equitativa, inclusiva e de qualidade. A educação 

sustenta um dos pilares do novo projeto de desenvolvimento, uma vez que possui como 

intuito estimular valores que corroborem com novos comportamentos na relação do 

homem com a natureza. 

No ODS n. 4 estão elencadas sete metas, as quais, sinteticamente, buscam a 

garantia que as crianças completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de 

qualidade; igualdade de acesso à educação técnica, profissional e superior de qualidade, 

a preços acessíveis, incluindo universidade, com aumento do número de jovens e adultos 

que tenham habilidades para emprego, trabalho decente e empreendedorismo; eliminação 

das disparidades de gênero na educação e garantia da igualdade de acesso; alfabetização 

e conhecimento básico de matemática, e a promoção do desenvolvimento sustentável; 

construção e melhoria das instalações físicas para educação; ampliação do número de 

bolsas de estudo para os países em desenvolvimento e aumento do contingente de 

professores qualificados. 

No segundo tópico desde capítulo, compreende-se que a educação é um meio de 

intervenção no mundo. Intervenção para além do conhecimento dos conteúdos ensinados 

e aprendidos, mas também como cerne de uma reprodução social. 

O debate em torno da relação entre a educação e o trabalho trazido no último 

tópico do capítulo envolve uma discussão sobre o impacto da educação para o trabalho, 

refletindo-se também sobre a relação do Estado com a sociedade e as perspectivas 

civilizatórias para um desenvolvimento social baseado no controle do capital sobre o 

trabalho. 

O terceiro capítulo debruçou-se sobre o olhar de Edgar Morin na educação “do 

futuro” para o desenvolvimento sustentável pluridimensional, no marco da Agenda 2030. 

Resgatou-se a vida e obra de Morin, sendo possível identificar que, em razão da sua ampla 
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formação (filosofia, sociologia, economia, direito e história), objetiva superar um sistema 

determinista e fragmentado do saber, motivo pelo qual suas obras e escritos perpassam 

por diversas áreas, como ética, filosofia, ecologia, antropologia, biologia, química, física, 

entre outros. 

O escrito que ganhou destaque é o “Os setes saberes necessários à educação do 

futuro” (1999). Os setes saberes para o futuro apresentados na obra envolvem: as 

cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; os princípios do conhecimento pertinente; 

o ensinar da condição humana; o ensinar a identidade terrena; o enfrentamento das 

incertezas; o ensinar da compreensão; e a ética do gênero humano. Esse escrito sintetiza 

o que Morin entende como necessário à educação do futuro: o exercício de um papel 

transformador da educação por meio de um processo dinâmico, holístico e humanizado e 

humanizante. 

A educação proporciona uma atuação cidadã dos indivíduos e formação crítica a 

respeito da realidade, através de ação transdisciplinar que extrapola uma especificidade 

apenas, em busca da superação das incertezas. Nesse sentido, a educação do futuro deve 

se voltar necessariamente à formação do ser humano transdisciplinar, crítico, interessado 

na busca do conhecimento, o que da mesma forma é indiretamente buscado pela Agenda 

2030. 

Percebe-se que, para uma educação do futuro, deve ocorrer uma reforma do 

pensamento para que haja a compreensão da complexidade humana e da diversidade dos 

povos. Essa análise contribui para um enfrentamento dos desafios da atualidade, 

buscando-se de forma ética e responsável a alteração do caminho global. 

Os saberes de Morin também apontam que o conhecimento às gerações futuras 

deve se dar não somente por uma educação formal, mas também não formal e informal, 

ele é o grande capital da humanidade, como um direito que deve ser disponibilizado a 

todos. Não por acaso, a educação do futuro pautada por Morin e pela Agenda 2030 tem o 

desafio de torná-la mais democrática e menos excludente. 

Pelas perspectivas apontadas, pode-se concluir, portanto, que a concepção de 

Edgar Morin corrobora para que a educação seja oferecida a todos os indivíduos, 

vislumbrando-se uma transdisciplinaridade e consequente equilíbrio entre a questão 

econômica, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social e institucional, 

o que também é almejado na Agenda 2030 da ONU. Essa interlocução é necessária para 

a efetivação do desenvolvimento sustentável pluridimensional, o que abarca o 

pensamento de Morin e as disposições da Agenda 2030 da ONU, em uma compreensão 
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da educação para o “futuro”, vivida já no presente. 

Por isso, a educação do futuro abordada por Edgar Morin em “Os sete saberes 

necessários à educação do futuro”, com um conhecimento do mundo e transdisciplinar, 

contribui para a educação “do futuro” no presente, como instrumento do direito humano 

ao desenvolvimento sustentável pluridimensional. 
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