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Metas:

1  Erradicar a pobreza extrema ($ 1,25)

2  Reduzir pela metade os que vivem na  pobreza 

3  Proporcionar uma  ampla cobertura aos pobres e aos 
vulneráveis

4  Acesso aos serviços básicos, à  propriedade e ao 
controle das terras e outros bens, à  herança, aos 
recursos naturais, às novas tecnologias apropriadas e 
aos serviços financeiros

5  Fomentar a  resiliência dos pobres e reduzir sua 
exposição e vulnerabilidade aos fenômenos extremos 

A Garantir recursos aos países em  desenvolvimento

B Criar marcos normativos sólidos que tenham em  
conta as questões de gênero



A pobreza é multifacetada e, por conseguinte, 
multidimensional. As dimensões da  pobreza vão mais 
além de uma  renda insuficiente. 

Indicadores do Índice de Pobreza Multidimensional:

1 Saúde (cada indicador pondera em1/6):

• Se alguma criança morreu na  família

• Se algum adulto ou criança na  família está 
desnutrido

2 Educação (cada indicador em 1/6):

• Se alguém tem 5 anos de escolarização

• Se alguém não está escolarizado em  período 
obrigatório

3 Qualidade de vida (cada indicador pondera por igual 
em  1/18): eletricidade, água potável, higiene, gás de 
cozinha, eletrodomésticos e meios de transporte



Analisados 103 países, comprovou-se que os menores 
(os de idade inferior a 18 anos) representam 34% da  
população total, mas apenas 48% dos  que se 
encontram em  situação de pobreza. 

Aproximadamente dois de cada três menores – 37%, de 
um total de 689 milhões – estão em  situação de 
pobreza multidimensional. 87% destes 689 milhões 
crescem no sul da Ásia e na África subsaariana, cerca 
de 300 milhões em  cada região.  Portanto, metade  dos 
menores do sul da Ásia e 2/3 dos da África subsaariana 
vivem em  pobreza multidimensional. 

[Global MPI Report 2017]

Avaliação e melhorias do Programa Bolsa Família.



A perda de ‘valores familiares’ ou o declínio da  família 
nuclear, as uniões de fato, a gravidez na adolescência, e 
o fenômeno das mães solteiras também são 
mencionados como causas de pobreza e dependência 
do sistema social de mulheres e crianças. 

O compromisso estável que o matrimônio 
tradicionalmente implica segue sendo a  grande arma 
contra a  pobreza nesse país, ainda que siga 
diminuindo. 

“Os casais que co-habitam permanecem unidos em  
média por apenas 18 meses. Duas de cada três crianças 
que nascem de casais não casados verão seus pais 
biológicos se separarem antes de completarem 12 
anos, enquanto a cifra é de apenas uma em cada quatro 
no caso de casais em matrimônio”.

[William Galston]



Metas:

1  Reduzir a mortalidade materna

2  Evitar mortes evitáveis de recém-nascidos e <5 anos

3  Erradicar às epidemias (AIDS, tuberculose, malária…)

4  Reduzir a mortalidade prematura

5  Prevenir o abuso de substâncias viciantes

6  Reduzir mortes e lesões por acidentes de trânsito

7 Garantir serviços de saúde sexual e reprodutiva

8 Implementar cobertura sanitária universal

9 Reduzir mortes e enfermidades por contaminação

A Convênio de OMS para o Controle do Tabaco

B Apoiar o desenvolvimento de vacinas e medicamentos

C Aumentar o financiamento de pessoal em  países em  
desenvolvimento.

D Reforçar alertas e redução e gestão de riscos



A família como agente (invisível) de saúde.

A investigação mostra que uma abordagem centrada 
na  família incrementa consideravelmente a  
qualidade do cuidado e diminui seu custo. Desde a  
prevenção até o cuidado paliativo, a  família afeta e é 
afetada pela  saúde de seus membros.

Muitas enfermidades prevalentes se devem a hábitos 
adquiridos na  família (dieta inadequada, falta de 
exercício físico, vícios, falta de adesão ao 
tratamento…).

O bem-estar familiar está ligado à  maior longevidade, 
tanto de homens como de mulheres. A  comunicação 
dos profissionais com a  família, além disso, melhora 
sua efetividade e poupa gastos supérfluos.
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Metas:

1  Assegurar ensino gratuito, equitativo e de qualidade

2  Assegurar atenção na primeira infância e pré-escolar

3  Acesso de todos a formação de qualidade

4  Aumentar o número dos que possuem as 
competências necessárias

5  Eliminar as disparidades na  educação

6  Assegurar a  alfabetização e noções aritméticas

7  Assegurar que todos adquiram os conhecimentos 
para promover o desenvolvimento sustentável 

A  Construir e adequar instalações educativas

B  Aumentar as bolsas de estudo para os países em  
desenvolvimento

C  Aumentar a  oferta de docentes qualificados



A educação é a  chave para poder alcançar muitos 
outros ODS. Quando as pessoas têm acesso a uma  
educação de qualidade, podem também:

• escapar do ciclo da  pobreza

• viver uma  vida mais saudável

• conseguir um emprego melhor

• reduzir a  desigualdade

O crescimento da responsabilidade estatal sobre a 
educação tem sido desmedida. O Estado tem 
apropriadamente custeado a educação geral para a 
cidadania, mas no processo também se pôs a 
administrar a maioria das escolas que promovem tal 
educação.  Isso não é nem necessário para o custeio da 
educação, nem justificável de per se numa sociedade 
predominantemente de livre-iniciativa.



Em 2014, quase dois terços das crianças no mundo 
receberam educação pré-escolar no ano anterior à  
idade oficial de ingresso na  escola primária. Em países 
menos desenvolvidos, essa proporção foi de apenas 
40%.

Apesar dos consideráveis avanços nas  matrículas na  
educação nos últimos 15 anos, em  todo o mundo as 
taxas líquidas de matrícula ajustadas foram de 91% na  
educação primária, 84% no primeiro ciclo da  educação 
secundária e 63% na  educação secundária superior em  
2014. Cerca de 263 milhões de crianças e jovens não 
estavam escolarizados, entre eles 61 milhões dos que 
estão em  idade de adentrar à  educação primária. As 
regiões de África Subsaariana e da Ásia Meridional 
registram mais de 70% da  população não escolarizada 
em  primária e secundária.



Apesar de mais crianças do que nunca frequentarem a 
escola, muitos não adquirem os conhecimentos básicos 
de leitura e matemática. Estudos recentes sobre a 
qualidade do ensino mostram que em  9 dos 24 países 
da África Subsaariana e em  6 dos 15 países da América 
Latina sobre os que existem dados, menos da metade 
dos alunos havia alcançado níveis de competência 
mínima em  matemática ao final da educação primária. 
Em 6 dos 24 países da África Subsaariana sobre os que 
há dados, menos da metade dos alunos que terminaram 
a educação primária havia alcançado níveis de 
competência mínima em  leitura.



As questões relacionadas com a  igualdade constituem 
um desafio importante na educação, segundo um 
estudo recente. Em todos os países sobre os que há 
dados, as crianças dos 20% dos lares mais ricos 
alcançavam maiores níveis de competência em leitura 
ao final da educação primária e do primeiro ciclo da  
secundária que as crianças dos 20% dos lares mais 
pobres. Na  maioria dos países que dispõem de dados, 
as crianças das zonas urbanas obtiveram maior 
pontuação em  leitura que as crianças das zonas rurais.



A falta de professores capacitados e as más condições 
das escolas de muitas regiões do mundo estão pondo 
em  risco as perspectivas da  educação de qualidade 
para todos. A África Subsaariana apresenta uma 
porcentagem relativamente baixa de docentes 
capacitados nos níveis de educação pré-escolar, 
primária e secundária (44%, 74% e 55%, 
respectivamente). Ademais, a  maioria das escolas da  
região não possui acesso a energia elétrica, nem a água 
potável.



Segundo os dados de 65 países em  desenvolvimento, a 
porcentagem média de escolas com acesso a 
computadores e Internet para fins docentes supera os 
60% tanto na educação primária como na secundária. 
Nada obstante, essa proporção não atinge os 40% em  
mais da metade dos países subsaarianos sobre os que 
há dados.

A assistência oficial para o desenvolvimento (AOD) 
destinada a bolsas de estudo foi estabelecida em 1 
bilhão de dólares em  2015, o que representa uma  
diminuição em relação ao 1,2 bilhões de dólares em  
2014. Austrália, França, Reino Unido e Irlanda do Norte 
foram os países que mais contribuíram para esse 
conceito.



O papel dos pais

Parentalidade é o processo de promoção do 
desenvolvimento físico, emocional, social, financeiro e 
intelectual de uma criança desde a infância até a idade 
adulta. O potencial cognitivo, as habilidades sociais, e a 
funcionalidade comportamental que a criança adquire 
durante os primeiros anos são fundamentalmente 
dependentes da qualidade das interações com seus 
pais.

O papel das escolas

Educação formal não pode fazer tudo e os sistemas 
educacionais reconhecem a importância dos pais como 
uma das responsabilidades da escola. Mas a 
comunicação organizada e constante tem sido rara, e 
ficado geralmente restrita a contatos pessoais 
superficiais e encontros eventuais.



Metas:

1  Pôr fim à  discriminação contra mulheres e meninas 

2  Eliminar a violência e a exploração contra mulheres e 
meninas

3  Eliminar o matrimônio infantil e a mutilação genital

4  Valorizar os cuidados e o trabalho  doméstico e 
promover  a  responsabilidade compartilhada no lar e na  
família

5  Assegurar igualdade de oportunidades de liderança

6  Acesso à saúde sexual e reprodutiva 

A  Reformas que outorguem igualdade de direitos

B  Uso de tecnologia para o empoderamento de mulheres

C  Políticas acertadas e leis aplicáveis para promover a  
igualdade de gênero



Três características da  sociedade atual:

• Às famílias resulta cada vez mais difícil conciliar 
as obrigações de trabalho e as familiares

• A responsabilidade do cuidado imposta às 
mulheres limita seu acesso ao emprego e à  
participação social 

• O trabalho  do lar segue sendo responsabilidade 
das mulheres em sua maior parte

Se necessitam marcos jurídicos e normativos gerais 
para aplicar o principio de responsabilidade 
compartilhada.

[Informe do SG de NN UU, 29 de novembro 2010]. 



O trabalho  não remunerado no lar inclui “todos os 
serviços dirigidos a sus membros, incluindo atenção às 
pessoas, trabalho  doméstico e trabalho  voluntário”. 

A estas atividades deve-se considerar um trabalho  por si 
próprias, já que se poderia contratar e pagar a um 
terceiro para a  realização destes serviços, que implicam 
um esforço mental o físico e um gasto de recursos e 
tempo.

O cuidado proporciona o necessário para uma  boa 
saúde, bem-estar, sustento e proteção de alguém ou 
algo. É um verdadeiro esteio de todas as sociedades, 
mas é pouco valorizado e não se costuma considerar 
como um trabalho . 

É difícil medi-lo, porque sua quantia permanece oculta. 
Se estivesse monetizado, representaria entre 10% e 39% 
do PIB.





No Primeiro Mundo, os países com maior 
fecundidade e menores índices de pobreza são 
aqueles nos que mais mulheres conseguem um 
trabalho remunerado. 

Nestes países, as políticas de família alcançaram um 
equilíbrio que favorece tanto o emprego da  mulher 
como a  fecundidade: que os casais possam ter os 
filhos que desejam.

Portanto, o problema não é a incorporação da  
mulher ao mercado de trabalho , mas que esse 
mercado esteja configurado para o homem e exclua 
a  maternidade.



Metas:

1  Manter o crescimento econômico 

2  Alcançar níveis mais elevados de produtividade

3  Promover políticas orientadas ao desenvolvimento

4 Melhorar o uso eficiente dos recursos naturais

5  Atingir o emprego pleno e o trabalho  decente para todos

6  Reduzir o desemprego juvenil e a  falta de formação

7  Erradicar o trabalho  forçado e a  escravidão 

8  Proteger os direitos de trabalhadores, incluídos aí os 
migrantes

9  Promover um turismo sustentável 

10  Fomentar o acesso aos serviços financeiros

A Aumentar a  ajuda ao comercio de países em  
desenvolvimento

B Estratégia mundial para o emprego dos jovens



Emprego decente:

• oportunidades de trabalho  e remuneração 
adequadas, segurança no emprego e condiciones 
saudáveis

• seguridade social e pensões

• respeito aos direitos dos trabalhadores 

• diálogo social

A incapacidade de encontrar emprego gera uma  
sensação de inutilidade e ociosidade entre os jovens, e 
pode elevar os índices de criminalidade, problemas de 
saúde mental, violência, conflitos e consumo de drogas. 

Alguns estudos inclusive relacionam o aumento do 
desemprego com o de delitos, especialmente os que 
atentam contra a propriedade, e a  conseguinte perda de 
futuro para os que os cometem.



Famílias são fundamentais para promover a 
empregabilidade dos jovens e uma economia sustentável 
porque elas não são meras unidades de consumo, mas o 
principal responsável pelo desenvolvimento do capital 
humano.

[Longman]. 

Nessa nossa transformação econômica global, a 
competitividade de cada nação depende do seu capital 
humano, especialmente na educação e nas habilidades 
sociais de sua força de trabalho.

[Reynolds & Temple, 2005]. 

Capital humano nas novas economias baseadas em 
conhecimento demandam habilidades cognitivas (duras) e 
não-cognitivas (flexíveis). Elas são moldadas amplamente 
pela socialização que tem lugar nos primeiros anos de vida, 
na família e na pré-escola.

[Heckman, 2006]. 
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