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Referências 

E  u  dis urso so re as 
iê ias , Boave tura de “ousa 

Santos fala sobre as ciências, suas 

evoluções, relações e nossos 

valores. No primeiro momento o 

autor explica que estamos num 

momento de transição entre 

difere tes fases  ie tífi as. 

Boaventura afirma que as ciências 

como conhecemos hoje não têm 

uma fundação sólida desde o 

início, no século XVI, e foi se 

fortalecendo com o passar do 

tempo. Assim, ele constrói a parte 

introdutória de seu texto citando 

e utilizando referências de 

grandes ciêtistas, naturais e 

sociais, e suas obras, como 

Rousseau e  Discours sur Le 

Sciences et lês Arts . 

Após introduzir o tema, o autor 

fundamenta seu texto com base 

em 3 focos. No primeiro, que o 

mesmo chama de paradigma 

dominante, ele afirma que o 

modelo científico inicial, por se 

basear na busca de respostas na 

razão, em conhecimento 

verdadeiro, é um modelo que não 

se adapta às necessidades do ser 

humano, se afasta do senso 

comum. 

O segundo foco, ao qual 

Boaventura se refere como a crise 

do paradigma dominante, se 

remete a uma série de 

acontecimentos no mundo 

científico e social que levaram 

essa crise. De maneira específica, 

ele afirma que elementos como a 

teoria da relatividade de Einstein 

e os avanços na área da 

microfísica foram alguns dos 

fatores principais para essa crise. 

O terceiro foco é o que o autor 

afirma ser um paradigma que está 

para sugir, que ele afirma que é 

u  paradig a prude te para 
u a vida de e te . Nesse 
momento ele aponta uma série 

de teses para justificar esse 

paradigma, que afirmam que 

todo conhecimento: -científico-

natural é científico-social; -é local 

e total; é autoconhecimento e 

todo conhecimento científico visa 

a constituir-se num novo senso 

comum 

Com base no texto de Boaventura 

de Sousa Santos, podemos 

concluir que, de acordo com o 

autor, o conhecimendo racional 

não pode ser a única forma de 

conhecimento a ser vivenciada, 

temos também dar atenção às 

ciências humanas, pois essas são 

as que influenciam diretamente 

nossa vivência em comunidade, 

no cotidiano. 
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