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Resumo: O presente comunicado apresenta proposição ligada às metas

estabelecidas pelo ODS 10 (Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles),

promovendo, assim, a redução das desigualdades e a Sustentabilidade

Socioambiental da comunidade global por meio de Princípios Universais de base,

utilizando-se metodologia de lógica dedutiva, a partir da investigação bibliográfica e

documental. A proposta se justifica pela necessidade de garantia da igualdade de

oportunidades por meio de políticas e ações fixadas pelo item 10.3, do ODS 10, da Agenda

2030. Isso porque trata-se de problemática global que invoca soluções integradas. Desta

forma, a compreensão dos princípios universais de base da sustentabilidade deflagra a

necessária conscientização mundial com vista ao cumprimento do ODS 10, oferecendo

instrumentos facilitadores ao cumprimento estrutural e sinérgico dos demais dezesseis

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável encartados na Agenda 2030, os quais são

desafiados pelo acolhimento dos migrantes e êxodos demográficos das pessoas que

buscam distanciar-se dos conflitos sociais, perseguições e eventos climáticos que ocorrem

nas mais variadas regiões do mundo. Assim, espera-se que os resultados da pesquisa

possa conscientizar chefes de Estado e autoridades acerca da existência e

importância dos Princípios Universais de base como ferramenta destinada ao

asseguramento dos países em desenvolvimento, bem como o estabelecimento de
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políticas de migração regulatórias bem planejadas e humanizadas, fixando

parâmetros de tratamento especializado para seu desenvolvimento, incentivando

investimentos de política externa e fluxo financeiro que subsidiem à assistência

mundial aos menores Estados, promovendo maior escopo igualitário às populações,

realizando até 2030 a inclusão social, econômica e política de todos os indivíduos

independentemente das condições e peculiaridades de cada um.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Desigualdades; Princípios Universais;

Transnacionalidade.

INTRODUÇÃO

A problemática da Desigualdade social é um fenômeno crônico e

intrinsecamente ligado à ausência de Sustentabilidade integrada das políticas

públicas mundiais. Para reduzir ou até, ousadamente, erradicar a desigualdade e

pobreza extrema, em 2015 reuniram-se em assembleia os 193 Estados-membro da

Organização das Nações Unidas. Como pauta principal, transformar o mundo para

melhor promover o desenvolvimento sustentável. Para tanto, desenvolveram um

plano de ação com vistas a equilibrar a tríade planeta, pessoa e prosperidade

buscando a pacificação social e vida digna para todos.

Não é preciso relembrar que o Relatório Brundtland definiu que as atuais

gerações precisam se comprometer com o Bem Comum de forma a satisfazer as5

próprias necessidades e das futuras gerações. Na conferência da ONU RIO 92, as

nações concordaram a promover o desenvolvimento sustentável centrados nas

pessoas e no ambiente ecológico, fixando padrão de crescimento equilibrado em

escala mundial.

PROBLEMA

A ausência de Cooperação, Fraternidade e Solidariedade , é um dos6

relevantes motivos que impede a integração das estratégias globais que poderia

alcançar bons indicadores em relação a desigualdade e erradicação da pobreza

extrema. Incontroversa é a alegação de que todos os setores devem envidar

6 SOUZA, Aulus Eduardo Teixeira de. Sustentabilidade e direito ambiental em perspectiva:
Aspectos econômicos, sociais e jurídicos. Curitiba: Ithala, 2020, P.88-89.

5 PASOLD, Cesar Luiz. O Estado e a Educação. Florianópolis: Lunardelli, 1980, p.37.
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esforços para o alcance dos resultados propostos nos 17 ODS, especialmente no

ODS 10. Vinte anos depois, o que se tem feito, efetivamente, para alcançar a

perenidade necessária ao equilíbrio do desenvolvimento social, econômico e digno

das pessoas em escala mundial?

OBJETIVO

A proposição de pesquisa tem por objetivo estimular o desenvolvimento

mecanismos educacionais e socioambientais para a compreensão e conscientização

de que os Princípios Universais que servem de base para Sustentabilidade da vida,

notadamente a Fraternidade, Solidariedade e Cooperação, possam colaborar com o

alcance do ODS 10, da Agenda 2030, qual seja, a redução das desigualdades

dentro dos países e entre eles.

METODOLOGIA

A pesquisa utilizou-se da base metodológica de lógica dedutiva, a partir da

investigação bibliográfica e documental, além das informações disponibilizadas nos canais

virtuais oficiais da ONU.

RESULTADOS

Desta forma, a pesquisa busca demonstrar que se os chefes de Estado e as

autoridades conciliarem os objetivos primários em relação ao ODS 10,

conscientizando a si e aos povos acerca da importância dos Princípios Universais de

base, notadamente, a Fraternidade, Solidariedade e Cooperação, poderão integrar

os esforços em favor do Bem Comum e, portanto, imprimir esforços conjuntos7

empaticamente para aumentar a distribuição de riqueza aos países menos

favorecidos, o acolhimento do migrantes das áreas de conflitos e ambientalmente

vulneráveis e erradicar a extrema pobreza, reduzindo as desigualdades sociais em

todas as suas dimensões.

7 PASOLD, Cesar Luiz. O Estado e a Educação. Florianópolis: Lunardelli, 1980, p.37.
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Trata-se, como disse António Guterres , Secretário-Geral da ONU, de uma8

“Declaração Global de Interdependência”. Isso porque “as regras regulatórias

globais devem convergir para o mesmo propósito de forma cooperada e perene” .9

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A redução das desigualdades em todas as suas dimensões não é tarefa

simples, tampouco uma providência que se resolva com o atingimento de apenas

um ODS da Agenda 2030, no entanto, compreender os mecanismos da natureza

humana que possam levar os países a integração de esforços, especialmente,

educacionais, econômicos, sociais e jurídicos regulatórios, é medida da maior

relevância.

Além disso, os princípios fundamentais que conferem estabilidade ao

Programa (PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Ambiente) , sobre a10

agenda 2030, Universalidade, Integração, Inovação, Direitos Humanos e Equidade,

são concordantes com os princípios propostos na presente pesquisa.

Isso porque os Princípios Universais, da Cooperação, da Fraternidade e da

Solidariedade vão ao encontro do espírito concebido no plano de ação da agenda

2030, isto é, “não deixar ninguém para trás”, pois, as ações descritas naquele

documento visam alcançar a paz universal nos limites e condições de cada país, de

acordo com suas prioridades em espírito de parceria global a fim de melhorar a vida

das pessoas.
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