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Todos os ODS são inter-relacionados e indivisíveis, mas é notório que alguns deles são 
imprescindíveis para atingir os demais. O ODS 4, o qual visa a Educação de Qualidade, é um deles. 
Buscando “assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida para todos”, é peça fundamental para impulsionar e assegurar 
que outros objetivos sejam alcançados, tais como saúde, emprego, redução das desigualdades, 
consumo e produção sustentáveis, redução da fome, entre outros. 
 
No Brasil, o direito à educação está assegurado no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, que 
dispõe que: "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".2 
 
A educação como direito está prevista também em várias convenções internacionais, tais como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Internacional sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais e na Convenção sobre os Direitos da Criança. 
 
Desta forma, trata-se de direito humano fundamental, amparado por normas nacionais e 
internacionais. 
 
No âmbito do desenvolvimento, pode-se afirmar que a educação é um bem imaterial que permite a 
evolução do indivíduo e de toda a comunidade, sendo o único caminho a seguir para reduzir 
disparidades de renda e permitir mobilidade social e prosperidade. Ainda, em um contexto onde é 
permitido o alcance à educação de forma equânime a toda a população, promovendo o 
aprimoramento do indivíduo, possibilita-se a evolução da consciência coletiva a respeito dos demais 
ODS. 
 
Segundo a ONU, pesquisas e relatórios demonstraram que a “falta de educação, especialmente 
entre meninas, produz impacto enorme na sociedade em geral, em saúde e no desenvolvimento de 
países, não só porque a privação do direito à educação frequentemente é transmitida por gerações, 
mas porque perpetua ciclos enraizados de pobreza. Educação é talvez a ferramenta mais poderosa 
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disponível para tirar crianças e adultos marginalizados da pobreza e da exclusão, fazendo com que 
desempenhem um papel ativo nos processos e nas decisões que os afetam.”3 
 
Assim, da leitura das metas do ODS 4 verifica-se a busca por maior democratização e igualdade no 
acesso à educação, permanência e êxito, independente de gênero, raça, renda ou território, assim 
como melhores condições de ensino, com instalações adequadas e professores com boa formação, 
em todos os níveis, ou seja, desde a primeira infância até o ensino superior.4 
 
De acordo com a plataforma 2030, educação de qualidade abrange “[...] todos os níveis de educação 
estão contemplados no objetivo de desenvolvimento sustentável 4, que enxerga como fundamental a 
promoção de uma educação inclusiva, igualitária e baseada nos princípios de direitos humanos e 
desenvolvimento sustentável. A promoção da capacitação e empoderamento dos indivíduos é o 
centro deste objetivo [...]”5. 
 
Desta forma, o ODS 4 impulsiona os Estados Membros a pensar na educação como investimento 
necessário para tornar o acesso à educação mais democrático, abrangendo grupos marginalizados e 
àqueles em situação de vulnerabilidade econômica e social, para construir um futuro mais próspero, 
equitativo e sustentável para todos e todas, sem deixar ninguém para trás. 
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