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“Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito de 

ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma 

igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou 

reproduza as desigualdades.” 

(Boaventura de Sousa Santos) 

 

Resumo: O presente artigo visa demonstrar de que modo o pensamento de Boaventura de 

Sousa Santos, a partir de um paradigma emergente na compreensão do conhecimento 

científico, apresentado na obra “Um Discurso sobre as Ciências”, contribui para a 

construção de um modelo de Administração Pública Consensual, como alternativa à 

imposição de sanções administrativas disciplinares em decorrência de faltas funcionais 

praticadas por servidores públicos na estrutura da Administração Pública, visando à 

concretização do princípio constitucional da eficiência. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento do grau de complexidade das relações econômicas e sociais exige um novo 

modelo de Estado e, consequentemente, um novo modelo jurídico que lhe ofereça respaldo, 

o que enseja a necessidade de revisitar clássicos institutos do Direito Administrativo, de 

modo que o Estado cumpra a sua obrigação constitucional de efetivar direitos 

fundamentais. 

 

Propõe-se, no presente artigo, apresentar a relevância do consenso na Administração 

Pública Contemporânea, apontando-se os fundamentos para o estabelecimento de uma 

Administração Consensual no âmbito do regime disciplinar, para a adequação à realidade 

cultural de cada grupo social. 

 

A partir da análise da obra “Um Discurso sobre as Ciências”
 1

, busca-se compreender de 

que modo o pensamento de Boaventura de Sousa Santos, a partir da compreensão de sua 

posição epistemológica antipositivista, contribui para a construção de uma administração 

pública consensual, como meio alternativo à imposição de sanções administrativas 

disciplinares.   

 

2. BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS EM SEU CONTEXTO 

 

Boaventura de Sousa Santos nasceu em Coimbra, em 15/11/1940, onde tornou-se Professor 

Catedrático Jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 

Internacionalmente, foi reconhecido como Distinguished Legal Scholar da Universidade de 

Wisconsin-Madison. Foi também Global Legal Scholar da Universidade de Warwick e 

Professor Visitante do Birkbeck College da Universidade de Londres. 

 

Doutorou-se em Sociologia do Direito pela Universidade de Yale, em 1973. 

 

                                                 
1
 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006. 
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Atualmente, é Diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra; 

Coordenador Científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa; e dirige o 

projeto de investigação ALICE - Espelhos estranhos, lições imprevistas: definindo para a 

Europa um novo modo de partilhar as experiências o mundo, financiado pelo Conselho 

Europeu de Investigação (ERC).  

 

É, ainda, co-coordenador científico dos seguintes Programas de Doutoramento: Human 

Rights in Contemporary Societies, Democracia no Século XXI e Pós-Colonialismos e 

Cidadania Global. 

 

Dentre os temas de sua pesquisa, destacam-se: epistemologia, sociologia do direito, teoria 

pós-colonial, democracia, interculturalidade, globalização, movimentos sociais e direitos 

humanos. 

 

Quanto à sua produção científica, cabe registrar que Boaventura, além dos inúmeros livros 

publicados como organizador, é autor de 58 livros, incluindo a sua última obra - O Direito 

dos Oprimidos
2
 - em que o Autor apresenta uma alargada síntese de sua tese de 

doutoramento pela Universidade de Yale, faz uma análise sociológica empírica realizada do 

direito informal e da resolução de litígios na favela Jacarezinho do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Dentre as obras de Boaventura, destaca-se, no estudo da metodologia aplicada ao Direito, a 

obra “Um Discurso Sobre as Ciências”, em que o Autor apresenta as características (e o seu 

corresponde declínio – crise – enquanto modelo científico) do “paradigma dominante” do 

conhecimento científico, para, ao final, apresentar uma nova concepção de conhecimento 

científico, caracterizado pela aproximação do conhecimento do sensu comum (prático), 

denominado de “paradigma emergente”. 

 

                                                 
2
 SANTOS, Boaventura de Sousa. O direito dos oprimidos: sociologia crítica do direito, parte 1. São Paulo: 

Cortez, 2014. 
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Vale ressaltar que “Um Discurso Sobre as Ciências” não ficou livre de críticas. Em 2002, 

António Manuel Baptista escreveu o livro “O Discurso Pós-Moderno Contra a Ciência: 

Obscurantismo e Irresponsabilidade”, em que apresenta uma corrente epistemológica 

contrária àquela apresentada na obra de Boaventura de Sousa Santos.  Em resposta, este 

Autor publica o livro “Conhecimento Prudente Para Uma Vida Decente: Um Discurso 

Sobre as Ciências Revisitado”. 

  

3. O PENSAMENTO DE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS NA CONSTRUÇÃO 

DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

Para a compreensão do pensamento do pensamento de Boaventura de Sousa Santos, 

importante esclarecer, inicialmente, as três premissas apresentadas pelo Autor: o 

conhecimento científico é socialmente construído; o rigor do conhecimento científico tem 

limites inultrapassáveis; e a objetividade do conhecimento científico não implica, 

necessariamente, a sua neutralidade. 

 

Para tanto, Boaventura, a partir das lições de Rousseau, apresenta três questionamentos que 

serão respondidos ao longo do desenvolvimento das suas ideias: 1) Há relação entre ciência 

e virtude? 2) Qual o valor do conhecimento dito ordinário ou vulgar que nós, sujeitos 

individuais ou coletivos, criamos e usamos para dar sentido às nossas práticas e que a 

ciência teima em considerar irrelevante, ilusório e falso? 3) Qual o contributo (positivo ou 

negativo da ciência em nossas vidas? 

 

Para responder aos questionamentos propostos, bem como defender a posição adotada no 

início da sua obra (posição epistemológica antipositivista), o Autor percorre três caminhos. 

Inicialmente, faz uma análise da ordem científica hegemônica. Em seguida, apresenta, a 

partir de condições teóricas e sociológicas, os sinais da crise da hegemonia. Por fim, traça o 

perfil de uma nova ordem científica dominante, com a apresentação de novas condições 

teóricas e sociológicas que fundamentam o conhecimento científico em um paradigma 

emergente.  
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No âmbito de um paradigma dominante, o Autor dispõe que o modelo de racionalidade da 

ciência moderna se constitui a partir da revolução científica do século XVI foi pautado nas 

ciências naturais, sendo apenas no século XIX estendido para as ciências sociais 

emergentes. O Autor dispõe que, a partir desse momento, forma-se uma nova racionalidade 

científica, caracterizada como um modelo global de racionalidade. 

 

Para o Autor, o traço característico do modelo global de racionalidade consiste no fato de 

ser totalitário, pois há a negativa do caráter racional de todas as formas de conhecimento 

que não se fundam nos princípios epistemológicos e pelas suas regras dominantes.  

 

Segundo Boaventura, sustenta-se, nesse momento histórico, a existência de, apenas, uma 

forma de conhecimento verdadeiro: aquele sustentado a partir das ciências naturais: 

 

Esta preocupação em testemunhar uma ruptura fundante que possibilita uma e só 

uma forma de conhecimento verdadeiro está bem patente na atitude mental dos 

protagonistas, no seu espanto perante as próprias descobertas e a extrema e ao 

mesmo tempo serena arrogância com que se medem os seus contemporâneos.
3
 

 

Quatro características sintetizam o modelo global de racionalidade. 

 

1) Os autores símbolos desse modelo (Copérnico, Kepler, Galileu, Newton, Bacon e 

Descartes) refutam todas as formas de dogmatismo e de autoridade;
4
 

 

2) Afastamento entre o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum. 

Enquanto o conhecimento do senso comum é essencialmente prático, pautado na intenção, 

o conhecimento científico é caracterizado pela exclusão da intenção, buscando-se 

estabelecer uma ideia e estabilidade no mundo (mundo estático);
5
 

 

3) Total separação entre a natureza e o homem;
6
 

                                                 
3
 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006, p. 22. 

4
 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006, p. 23-

24. 
5
 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006, p. 24. 

6
 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006, p. 25. 
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4) Lugar central da matemática na ciência moderna. Tal característica tem relação com a 

forma que se originaram as ciências sociais: a partir das ciências naturais.
7
 

 

Percebe-se, portanto, que o ato de conhecer está relacionado à quantificação, 

caracterizando-se como irrelevante o que não é mensurável. Para o Autor, o lugar central da 

matemática na ciência moderna ensejam duas consequências principais: 

 

Em primeiro lugar, conhecer significa quantificar. O rigor científico afere-se pelo 

rigor das medições. As qualidades intrínsecas do objeto são, por assim dizer, 

desqualificadas e em seu lugar passam a imperar as quantidades em que 

eventualmente se podem traduzir. O que não é quantificável é, cientificamente, 

irrelevante. Em segundo lugar, o método científico assenta na redução de 

complexidade. (...) Conhecer significa dividir e classificar para depois poder 

determinar relações sistemáticas entre o que se separou.
8
 

 

A partir das características acima apresentadas, verifica-se, no âmbito de um paradigma 

dominante, que o conhecimento científico da época moderna é conduzido pelo 

determinismo mecanicista, com a explicação do mundo por meio de leis físicas e 

matemáticas, em que o passado se repete no futuro. 

 

Para Boaventura, o determinismo mecanicista é reconhecido mais pela capacidade de 

dominar o conhecimento do que pela capacidade de compreender profundamente o real (p. 

31). 

 

Percebe-se, nesse ponto, uma correlação entre o mecanicismo, caracterizado como hipótese 

universal de controle da época moderna, que se apresenta como uma forma de 

conhecimento que se pretende utilitário e universal, e os interesses da burguesia, como 

classe em ascensão que começava a dominar a sociedade, a partir da decadência do período 

feudal.  

 

                                                 
7
 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006, p. 26-

27.  
8
 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006, p. 28. 
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Tal modelo, pautado nos princípios epistemológicos e metodológicos das ciências naturais, 

também era aplicado às ciências sociais, pois, segundo Boaventura, os adeptos dessa 

corrente considerada dominante na compreensão do conhecimento científico, “por maiores 

que sejam as diferenças entre os fenômenos naturais e os fenômenos sociais, é sempre 

possível estudar os últimos como se fossem os primeiros.”
9
 

 

Tal modelo de racionalidade científica, no entanto, passa por uma profunda crise, a partir 

de novas condições teóricas e condições sociais.  

 

Dentre as condições teóricas, citam-se os avanços no estudo da microfísica, da química, da 

biologia, bem como os estudos de Einstein acerca da relatividade da simultaneidade, de 

Heisenberg e Bohr, com a mecânica quântica, e de Godel, com o teorema da incompletude 

e os teoremas sobre a impossibilidade. 

 

De acordo com Boaventura, tais condições teóricas propõe uma desconstrução do modelo 

global de racionalidade, com novos pressupostos para a construção do conhecimento 

científico. 

 

Em vez da eternidade, a história; em vez do determinismo, a imprevisibilidade; 

em vez do mecanicismo, a interpenetração, a espontaneidade e a auto-

organização; em vez da reversibilidade, a irreversibilidade e a evolução; em vez 

da ordem, a desordem; em vez da necessidade, a criatividade e o acidente.
10

 

 

Com a relevância dos modelos organizacionais de investigação científica, atrelado às 

condições teóricas, são apresentadas, também, a partir da análise do contexto cultural, 

algumas condições sociais que contribuem para a crise do paradigma dominante. São elas: 

 

1) Questiona-se o conceito de lei e de causalidade, de modo que a noção de lei é substituída 

pela noção de sistema e a noção de causalidade é substituída pela noção de finalismo. 

 

                                                 
9
 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006, p. 34.  

10
 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006, p. 48. 
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2) Preocupação com o valor humano, que foi afastado no âmbito do rigor científico do 

paradigma dominante, posto que pautado no rigor matemático, o que ensejava a 

inobservância de inúmeras possibilidades a partir do contexto. Para o Autor, “a experiência 

rigorosa é irrealizável, pois que exigiria um desperdício infinito de atividades humanas.”
11

 

 

Diante da crise do paradigma dominante na concepção do conhecimento científico que tem 

fundamento nas condições teóricas e sociais acima apresentadas, Boaventura propõe um 

novo modelo científico, denominado por ele de “paradigma emergente” ou “paradigma de 

um conhecimento prudente para uma vida decente” ou, tão somente, pois atrela o 

paradigma científico ao paradigma social.
12

 

 

O conhecimento científico, na perspectiva de um paradigma emergente, é apresentado por 

Boaventura a partir de quatro teses devidamente justificadas. 

 

A primeira delas consiste na compreensão de que todo conhecimento científico natural é 

científico social. Com a introdução dos conceitos de historicidade, processo, liberdade, 

autodeterminação e consciência nas ciências consideradas naturais, bem como diante do 

destaque que deve ser dado a dois conceitos essenciais em uma sociedade – ser humano e 

cultura – torna-se obsoleta e despida de sentido a diferença estabelecida entre ciências 

naturais e ciências sociais, pautada na ideia mecanicista de organização da sociedade. 

 

Tal superação de dicotomia entre ciências naturais e sociais é responsável pela 

revalorização dos estudos humanísticos. A concepção humanística, como resultado da fusão 

entre ciências naturais e ciências sociais, coloca a pessoa no centro do conhecimento, mas 

também coloca a natureza no centro da pessoa.
13

 

 

A segunda tese apresentada por Boaventura como pilar do paradigma emergente 

correspondente à ideia de que todo conhecimento é total e, ao mesmo tempo, local, pois “na 

                                                 
11

 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006, p. 55. 
12

 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006, p. 61. 
13

 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006, p. 72. 
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ciência moderna, o conhecimento é tanto mais rigoroso quanto mais restrito é o objeto 

sobre que incide.”
14

 

 

O conhecimento, para o Autor, deve ser local, pois é voltado para temas que, em um dado 

momento, são adaptados por grupos sociais concretos, como projetos de vidas locais. 

 

Ao mesmo tempo, a departamentalização do conhecimento implica em um reducionismo 

arbitrário, pois não se permite o diálogo entre os conhecimentos. Daí a necessidade de que 

o conhecimento deve ser total, sem que a fragmentação seja disciplinar, mas, ao contrário, 

temática, permitindo que os conhecimentos locais sejam utilizados fora do seu contexto.  

 

Atrelando-se as qualificações do conhecimento em um paradigma emergente – localidade e 

totalidade – afasta-se o conhecimento determinístico e descritivista, para se alcançar um 

conhecimento sobre as condições de possibilidade da ação humana. 

 

Considerando que a ciência pós-moderna não é unidimensional, a busca do conhecimento, 

pelo cientista, é pautada na utilização de uma pluralidade de estilos (composição 

transdisciplinar). Desta forma, para que se alcance o conhecimento desta natureza, faz-se 

necessário que o cientista adote, de maneira correlata, uma pluralidade de métodos, 

impondo-se uma verdadeira transgressão metodológica.  

 

A terceira tese consiste no fato de que todo conhecimento é autoconhecimento. Antes que o 

cientista desenvolva o processo criativo correspondente à atividade de conhecer, é 

necessário ele se conheça. Por esta razão, os juízos de valor, as crenças e os pressupostos 

metafísicos constituem parte integrante da explicação científica. 

 

Para o Autor, a explicação científica dos fenômenos nada mais é do que a autojustificação 

da própria ciência. “A incerteza do conhecimento, que a ciência moderna sempre viu como 

                                                 
14

 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006, p. 73-

74. 
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limitação técnica destinada a sucessivas superações, transforma-se na chave do 

entendimento de um mundo que mais do que controlado tem de ser contemplado.”
15

 

 

Por fim, como quarta e última tese do paradigma científico, o Autor dispõe que todo 

conhecimento científico visa constituir-se em senso comum. A ciência pós-moderna impõe 

o diálogo entre as diferentes formas de conhecimento, com destaque para o conhecimento 

do senso comum (prático).  

 

Torna-se imperioso reaproximar o que a ciência moderna distanciou (conhecimento 

científico – paradigma científico e conhecimento do senso comum – paradigma social), a 

fim de que se enriqueça a relação entre homem e mundo, pois é justamente o senso comum 

que orienta a vida em sociedade.
16

 

 

O conhecimento científico pós-moderno, portanto, somente se justifica enquanto tal na 

medida em que se converte em senso comum, pois o conhecimento científico ensina a viver 

e se traduz em um saber prático. Tem-se, nesse ponto, uma retroalimentação, na forma de 

um ciclo de produção de conhecimento, cuja cientificidade é condicionada pelo senso 

comum e este, por sua vez, é influenciado pelo resultado do conhecimento científico. 

 

Deve ser verificado, nesse passo, em que consiste a Administração Pública consensual, para 

que se estabeleça, sinteticamente, os pontos de interseção, bem como qual a contribuição do 

pensamento de Boaventura de Sousa Santos na construção de um modelo de organização 

administrativa pautada no consenso. 

 

 

 

 

                                                 
15

 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006, p. 85-

86. 
16

 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006, p. p. 

88. 
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4. CONTRIBUTO DE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS NA CONSTRUÇÃO DE 

DE UM MODELO CONSENSUAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A adoção do princípio da eficiência como vetor da atividade administrativa, exige uma 

nova postura da Administração Pública, com a preocupação de se atingir determinada 

finalidade, ao invés de se ater à adoção de procedimentos pré-estabelecidos em lei.  

 

Conforme Onofre Batista, a Administração Pública, em um Estado Democrático de Direito 

eficiente deve exercer a função administrativa, de modo que esteja alinhada ao bem 

comum, entendido como o conjunto de todas as condições da vida social que favoreçam o 

desenvolvimento integral da pessoa humana, bem como, diante da estrutura policêntrica e 

pluralista, deve perseguir múltiplos interesses: segurança (individual e coletiva; interna e 

externa), justiça (comutativa e redistributiva) e bem estar econômico, social e cultural.
17

 

 

Tendo em vista o novo modelo de Estado que se estabelece a partir da evolução social 

(Estado Social e Democrático de Direito), com a necessidade de elevação dos padrões 

qualitativos na prestação do serviço público, o conteúdo do princípio da eficiência impõe 

uma mudança de paradigma
18

 na estrutura da Administração Pública: da punição ao 

desempenho. 

 

Deve ser estabelecido, portanto, um novo papel do princípio da eficiência como mecanismo 

de controle da Administração Pública, prestigiando o controle de resultado em relação ao 

controle meramente formal. 

 

                                                 
17

 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo Horizonte: 

Editora Fórum, 2012, p. 71-73. 
18

 A compreensão de paradigma como um conjunto de ilustrações recorrentes e padronizadas de determinados 

institutos, a partir de uma interpretação efetivada em determinado tempo e lugar foi extraída das lições de 

Thomas S. Kuhn, em sua obra A estrutura das revoluções científicas. Tradução: Beatriz Vianna Boeira e 

Nelson Boeira. São Paulo: Perspectiva, 2006. 



Revista Eletrônica de Metodologia UFBA. PPGD. v. 15. Jan/jun 2017                              13 

 

 

O direito, como objeto cultural
19

, deve estar atento a essas peculiaridades, seja no processo 

de elaboração da norma, seja no momento de sua aplicação, buscando estabelecer um 

espaço para a adequação de acordo com a realidade de cada organização. 

 

Precisas as lições de Boaventura de Sousa Santos, quando, ao demonstrar a crise do 

paradigma dominante, a partir de uma de suas condições sociais, sustenta o papel de 

destaque que o ser humano e a cultura devem assumir na construção do conhecimento 

científico, para que haja a comunicação entre sujeito e objeto.
20

 

 

Não se entende a cultura como algo estanque, imóvel, compreendida como uma 

composição lógica. Os aspectos sociais, econômicos, políticos, interferem no modo de ser e 

de se comportar de um determinado grupamento social, de modo a se construir uma 

ideologia e um processo do conhecimento. 

  

Tem-se que a cultura conduz o comportamento de uma sociedade, de modo que se tenha, 

em um grupamento de pessoas, algumas condutas como aceitáveis e outras como não 

aceitáveis, o que se modifica com o tempo.  

 

A Administração Consensual é apresentada, nesse contexto, como mecanismo de ajuste 

atento à realidade (constantemente modificável) que é apresentada para a incidência da 

norma, com a análise das peculiaridades do caso concreto, servindo, por exemplo, como 

instrumento alternativo à imposição de sanções administrativas disciplinares, o que resulta 

na melhoria da qualidade do serviço prestado. 

 

                                                 
19

Edmund Husserl, a partir da Teoria Geral dos Objetos, entende que os objetos podem ser ideais, naturais, 

culturais e metafísicos, e enquadra o direito como fenômeno cultural, pois é produzido pelos seres humanos 

com existência referida no tempo e no espaço e passível de ser valorado (exame axiológico). In. Ideias para 

uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica: introdução geral à fenomenologia pura. 

Aparecida/SP: Ideias e Letras, 2006. A ideia da fenomenologia. Lisboa: Edições 70, 2008. 
20

 Para o Autor, a relação entre sujeito e objeto na ciência moderna (paradigma dominante), caracteriza-se 

pela “interiorização do sujeito à custa da exteriorização do objeto, tornando-os estanques e incomunicáveis.” 

(SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha. Consenso e democracia constitucional. Porto Alegre: Sagra Luzzato, 

2002, p. 54). 
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A busca do consenso corresponde à existência de mecanismos institucionalizados ou que 

são construídos a partir da práxis – processos de audição e de participação, por exemplo – 

em que os interessados na decisão administrativa participam, ativamente, na formação 

delas. Cezar Saldanha Souza Junior conceitua o consenso como o “acordo entre membros 

da Comunidade, sobre as bases da ordem desejável”.
21

 

 

Consoante dispõe Vasco Manoel Pascoal Dias Pereira da Silva, a consensualidade “é em si 

mesma, positiva, desde que existam – e funcionem – instrumentos destinados a evitar que 

se caia em „tentações‟ de procura das „soluções mais fáceis‟ ou do „baixo-negócio‟ (v.g. 

princípio da imparcialidade, princípio da proporcionalidade).”
 22

 

 

A consensualidade na atuação administrativa, como forma de redução da autoridade do 

Poder Público, constitui uma exigência na Administração Pública Contemporânea, que 

deve estar atenta às especificidades de cada cultura, de modo a oferecer soluções que 

melhor se adequem a um dado contexto. 

 

Uma das formas de aplicação do consenso na Administração Pública que se propõe no 

presente ensaio é no regime disciplinar do Estado, compreendido como um conjunto 

sistematizado de normas (regras e princípios) que fundamentam a apuração, pela 

Administração Pública, da responsabilidade funcional de pessoas integradas à sua 

organização e que se encontram sujeitas a sua hierarquia (relação de subordinação), 

ensejando, a depender do caso concreto, a aplicação da devida penalidade administrativa, a 

fim de se ordenar a boa prestação do serviço público interno. 

 

Ocorre que, uma Administração Pública autoritária e distante do servidor público, que 

impõe verticalmente as normas de conduta não atingirá o objetivo que se espera: mínimo de 

infração (e, como consectário lógico, a sanção) e máximo de desempenho
23

. Propõe-se, 

                                                 
21

 SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha. Consenso e democracia constitucional. Porto Alegre: Sagra Luzzato, 

2002, p. 70. 
22

 SILVA, Vasco Manoel Pascoal Dias Pereira. Em busca do acto administrativo perdido. Lisboa: Almedina, 

1996, p. 107. 
23

 O foco no caráter punitivo pode ser verificado nos dados apresentados pela Controladoria Geral da União – 

CGU com a criação do cadastro de expulsões no serviço público federal, como forma de prevenir a corrupção 
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portanto, a substituição, quando possível, dos mecanismos de imposição unilateral 

(centrado no viés da autoridade
24

) por mecanismos que propiciem o acordo entre os 

partícipes da ação administrativa. 

 

De acordo com Boaventura de Sousa Santos, a imposição de uma medida como forma de 

controle, a exemplo do que se verifica no âmbito de um paradigma dominante, não se 

revela a melhor solução. Ao contrário, deve-se buscar uma solução pautada no diálogo, a 

partir da conexão com o conhecimento do senso comum, a fim de se atentar às 

peculiaridades que são apresentadas em um projeto de vida local.
25

 

 

No âmbito da relação interna da Administração Pública, o próprio servidor público, que 

vivencia os problemas da prática administrativa, enquanto destinatário das decisões, pode 

oferecer soluções para a melhoria do serviço público a partir de um processo de interação 

com a Administração Pública. É estabelecido um diálogo entre a Administração Pública e o 

servidor público faltoso (Administração Dialógica), buscando-se uma consensualidade 

como forma de legitimação da medida administrativa.  

 

Nesse sentido, uma das teses justificadas por Boaventura de Sousa Santos na defesa do 

paradigma emergente, ao estabelecer que todo conhecimento científico visa constituir-se 

em senso comum
26

, pois é, o cotidiano orienta as ações sociais, o que se reflete nas relações 

que se verificam no âmbito da Administração Pública. 

 

A participação do servidor público no processo construtivo decisório, com o 

estabelecimento de metas em termos de ajustamento de conduta por exemplo, permite: a) 

                                                                                                                                                     
Os dados são extraídos do Portal da Transparência: até 30 de agosto de 2012 (não há a informação do termo 

inicial), foram aplicadas 3.027 expulsões a 2.552 servidores. A relação entre sanções expulsivas aplicadas e o 

número de servidores não é correspondente, pois, em algumas situações, o mesmo servidor recebe mais de 

uma punição, diante da existência de diferentes processos administrativos disciplinares em face de sua pessoa. 

Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2012/noticia13012.asp>. Acesso em: 01 jan 2014. 
24

 A ideia de autoridade, reforçada pela existência de poderes especiais de império – puissance publique para 

os franceses – por parte do Estado marcou várias construções teóricas do Direito Administrativo do século 

XIX e da primeira metade do século XX, a exemplo da supremacia do interesse público sobre o interesse 

privado e a Teoria da Irresponsabilidade do Estado. 
25

 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006, p. 76. 
26

 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006, p. 88-

89. 
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que a Administração Pública tenha ciência dos entraves à boa prestação do serviço público, 

adotando-se medidas corretivas e prevenindo a prática de infrações funcionais; b) que haja 

a aceitação da decisão administrativa, pois o destinatário estabelece, juntamente com a 

Administração, as bases nas quais se fundamentarão a medida.  

 

Para Vasco Manoel Pascoal Dias Pereira da Silva, “a participação dos particulares no 

procedimento administrativo é a garantia de uma maior ponderação dos interesses dos 

envolvidos e de uma decisão administrativa mais correcta e eficaz, porque mais facilmente 

aceita pelos destinatários.”
27

 

 

Muito além de uma justiça restaurativa, que funciona como instrumento institucionalizado 

de soluções pré-estabelecidas pelo Poder Público em que a outra parte (servidor público) 

apenas é convocada para a manifestação de vontade em relação ao que foi proposto, a 

administração consensual propõe a construção de uma decisão que é tida como solução 

para as duas partes a partir da análise do caso concreto. 

 

Caso contrário, a condução do processo administrativo disciplinar encontrar-se-á, mais uma 

vez, dissociado da sua natureza e finalidade, proporcionando um resultado que não se 

encontra adequado à manutenção da boa prestação do serviço público, o que resulta no 

afastamento do conhecimento do senso comum, bem como na violação do princípio da 

eficiência, enquanto vetor da atividade administrativa, 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Diante do que foi apresentado ao longo do presente artigo, as conclusões podem ser assim 

sintetizadas: 

 

1) Para Boaventura de Sousa Santos o paradigma dominante, no âmbito da ciência 

moderna, é caracterizado por um modelo global de racionalidade, em que se verifica uma 

                                                 
27

 SILVA, Vasco Manoel Pascoal Dias Pereira. Em busca do acto administrativo perdido. Lisboa: Almedina, 

1996, p. 107. 
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separação entre conhecimento científico e conhecimento do senso comum, cuja regência é 

pautada no determinismo mecanicista das ciências naturais; 

 

2) Condições teóricas, a exemplo dos estudos acerca da relatividade da simultaneidade 

(Einstein), da mecânica quântica (Heisenberg e Bohr) e do teorema da incompletude 

(Godel), ao lado de condições sociais, justificam a crise do paradigma dominante. 

 

3) A título propositivo, Boaventura de Sousa Santos dispõe que a construção do 

conhecimento científico deve estar pautada em um paradigma emergente com 

características peculiares que superam os moldes cartesianos propostos pelas ciências 

naturais.   

 

4) Considerando os fins que são buscados no desenvolvimento da atividade administrativa, 

o princípio da eficiência, diante de sua força normativa e cogente, constitui vetor da 

Administração Pública em um Estado Democrático de Direito, preocupando-se, ao mesmo 

tempo, com os meios e com os resultados da atividade administrativa; 

 

5) A condução do processo administrativo disciplinar dissociado da sua natureza e 

finalidade, proporcionando um resultado que não se encontra adequado à manutenção da 

boa prestação do serviço público, resulta no afastamento do conhecimento científico do 

conhecimento do senso comum e viola o conteúdo do princípio constitucional da eficiência;   

 

6) A cultura compreendida como como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis, 

influencia na construção de uma administração consensual, na medida em que conduz o 

comportamento de uma sociedade, de modo que se tenha, algumas condutas como 

aceitáveis e outras como não aceitáveis; 

 

7) O consenso na Administração Pública, caracterizado como mecanismo de participação 

dos interessados na decisão administrativa (no caso, os servidores públicos) na construção 

do processo decisório, é apresentado como uma alternativa à imposição de sanções 
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administrativas disciplinares, a partir da adequação à realidade cultural que é apresentada, a 

fim de que sejam elevados os padrões de qualidade na prestação do serviço público; 

 

8) A relevância do ser humano e da cultura na formação do conhecimento; a atenção que 

deve ser dada às peculiaridades em um projeto de vida local; e a influência que o 

conhecimento do senso comum exerce no conhecimento científico (e vice-versa) são alguns 

contributos que podem ser extraídos da obra “Um Discurso Sobre as Ciências”, de 

Boaventura de Sousa Santos, para construção de uma Administração Pública Consensual.   
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