
Então educar para este pensamento é a finalidade da 

educação do futuro, que deve trabalhar na era 

planetária conceitos sobre identidade e consciência 

terrena. Convém ensinar a história da era planetária, 

que se inicia com o estabelecimento da comunicação 

entre todos os continentes no século XVI, e mostrar 

como todas as partes do mundo se tornaram 

solidárias, sem, contudo, ocultar as opressões e a 

dominação que devastaram a humanidade e que ainda 

não desapareceram. Além disso, é necessário indicar o 

complexo de crise planetária que marca o século XX, 

mostrando que todos os seres humanos, confrontados 

aos problemas de vida e de morte, partilham um 

destino comum. O duplo imperativo antropológico 

impõe-se a salvar a unidade humana e salvar a 

diversidade humana. Desenvolver as identidades 

incluindo etnias, pátria, comunidade de civilização 

entre cidadãos. 

 

O planeta exige um pensamento policêntrico, capaz de 

apontar universalmente a unidade/diversidade da 

condição humana, centrado nas culturas do mundo.   
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OS SETE SABERES NECESSÁRIOS À EDUCAÇÃO DO FUTURO 

INTRODUÇÃO 

Os sete saberes necessários para a educação do futuro estão relacionados ao conhecimento, que se traduz na 

reconstrução, da sabedoria, envolvendo a afetividade para asfixiar o conhecimento, mas pode também fortalecê-lo; 

independente de um estágio superior da razão dominante da emoção, centrado no eixo intelecto/afeto, na 

capacidade de emoções indispensável ao estabelecimento de comportamentos racionais.  
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O problema cognitivo tem relevância antropológica, 

política, social e histórica. Para que haja um progresso 

de base no século XXI, os homens e as mulheres não 

podem mais ser brinquedos inconscientes não só de 

suas idéias, mas das próprias mentiras. Justifica-se 

assim, que é necessário ensinar os métodos que 

permitam estabelecer as relações mútuas e as 

influências recíprocas entre as partes e o todo em um 

mundo complexo, onde o problema da educação está 

centrado no contexto, no modo global, nas questões 

multidimensionais e no complexo. Aprimorar o 

conhecimento por meio de conceitos relacionados à 

visão transdisciplinar da educação do futuro centrada 

na questão do aprender a ser, a fazer, a viver juntos e 

a conhecer, abordagens essas do ensino 

indispensáveis para o aprendizado. Pesquisa 

descritiva, exploratória, com análise de dados 

secundários tornados públicos na obra literária de 

Edgar Morin editada no DF: UNESCO, 2000. 

Os conceitos estão interligados à inteligência geral, 

aos obstáculos que impedem o exercício do 

conhecimento pertinente aos sistemas de ensino. 

Assim, as catástrofes humanas, estão inseridas no 

século XX sob o domínio da pseudoracionalidade que 

presumia ser a única racionalidade, mas atrofiou a 

visão ao longo prazo. O resultado deste paradoxo no 

século XX produziu avanços em todas as áreas de 

conhecimento científico, e também nos campos da 

técnica, onde se instalou a cegueira dos problemas 

globais.  


