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Resumo 

Neste artigo se pretende descrever a complexidade da Administração Pública para que esta possa responder 

à sociedade do conhecimento em um contexto dinâmico. O delineamento dos procedimentos metodológicos 

para este objetivo é de natureza descritiva, a escolha dos processos sistemáticos para a exposição e 

explicação dos fenômenos é predominantemente qualitativa, e a coleta de dados é bibliográfica. Como 

resultado considera-se que é no contexto da interdisciplinaridade que o campo da Administração Pública 

pode considerar os aspectos do fato social total, o que é um entendimento essencial para enfrentar os 

desafios de uma sociedade baseada em conhecimento que tem princípios complexos, dinâmicos e auto-

organizáveis. 

Palavras-chave: administração pública, Novo Serviço Público, fato social, interdisciplinaridade. 

Abstract 

This paper aims to explore how you can describe the complexity of public administration so that it can 

respond to the knowledge society in a dynamic context. The design of the methodological procedures for this 

purpose is descriptive in nature, the choice of systematic processes for display and explanation of 

phenomena is largely qualitative, and data collection is literature. As a result it is considered that it is in the 

context of the interdisciplinary field of Public Administration may consider aspects of the total social fact, 

an understanding which is essential to meet the challenges of a knowledge society based on principles that 

have complex, dynamic and self -organizing. 
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1. Introdução 

A administração pública constitui uma área específica de conhecimento, erigida sobre um conjunto 

próprio de leis, valores e cultura organizacional, com diferenças significativas com relação ao mundo 

corporativo.    Em uma perspectiva histórica, a teoria da administração pública é marcada por diferentes 

correntes teóricas que se baseiam em diferentes perspectivas epistemológicas. 

A partir da emergência do modelo denominado Novo Serviço Público, impulsiona-se tanto a 

redefinição do papel do Estado e da Administração Pública quanto demandam-se novas perspectivas 

epistemológicas para se conceber, perceber e agir sobre a realidade na qual esta atua. 

Por outro lado, a multiplicidade dos contextos e os comportamentos dinâmicos dos agentes da 

administração pública criam a necessidade de um olhar interdisciplinar para o cenário em que esta precisa 

atuar. 

Nesse sentido, há necessidade de se reconhecer que um único viés de pensamento que já não atende à 

demanda de uma sociedade dinâmica, que convive com a destruição criativa do entendimento da realidade 

sobre a qual atua (SCHUMPETER, 1961). 

Uma perspectiva fragmentada e isolada não supre as necessidades para o correto entendimento da 

Administração Pública, uma vez que esta demanda uma perspectiva que una os saberes e disciplinas e 

considere uma visão completa da sociedade e das necessidades humanas.  

A partir deste contexto surge a pergunta norteadora deste trabalho: como descrever a complexidade 

da Administração Pública para que esta possa responder à sociedade do conhecimento em um contexto 

dinâmico? 

2.Referencial teórico 

2.1. Administração pública 

A administração pública representa uma área específica de conhecimento que se organiza em um 

conjunto próprio de leis, valores e cultura organizacional com diferenças significativas com relação ao 

mundo corporativo . Autores como Henry (1975), Fischer (1985), Lodhi e Mikulecky (2011) reforçam que a 

administração pública assume formas diferentes do setor privado. 

Em uma perspectiva histórica, a teoria da administração pública é marcada por diferentes correntes 

teóricas que são analisadas por Andion (2012), as quais se denominam: estadocêntrica, pluralista, Nova 

Administração Pública e Novo Serviço Público. 

A corrente estadocêntrica aproxima a administração pública da ciência jurídica e da ciência 

administrativa, e tem como foco principal a ampliação da competência e da racionalidade funcional na 

administração pública e cujas teorias contêm algumas concepções em comum (ANDION, 2012). 
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A corrente pluralista, por sua vez, aborda a administração pública como campo político e preocupa-

se com a participação dos atores sociais na definição das agendas políticas e na ampliação de controle social. 

Nesta corrente, o Estado deixa de ser visto como aparelho governamental e é interpretado como um espaço 

de luta entre diferentes classes sociais. A partir daí, as políticas públicas tornam-se resultado de um processo 

político e incremental (ANDION, 2012). 

Já, a Nova Administração Pública – NAP é entendida como a ciência do gerenciamento. O 

movimento da NAP caracteriza-se por ser um modelo normativo formado por um conjunto de abordagens 

teóricas que se complementam, o que permite, a partir de princípios mercadológicos, uma visão da esfera 

pública e seu funcionamento. Na NAP, as reformas visavam reestruturar o Estado, ao substituir o modelo 

burocrático por um modelo gerencial baseado em competição, e com foco em resultados (ANDION, 2012). 

Por fim, o Novo Serviço Público - NSP considera a administração pública como coprodução do bem 

público, e tem por base as teorias democráticas e de cidadania, os modelos de comunidade e de sociedade 

civil, além do humanismo radical e da teoria do discurso. 

O Novo Serviço Público, elaborado por Denhardt (2012), surge como uma crítica à teoria dominante 

da administração pública, que é considerada um modelo racional de administração que tem ao menos três 

limitações importantes: (a) baseia-se em uma visão estreita e restritiva da razão humana; (b) suporta-se em 

um entendimento incompleto da aquisição do conhecimento; e, (c) impede uma conexão entre teoria e 

prática de maneira adequada. 

Para Denhardt (2012), dependendo dos propósitos que serão atendidos pelo conhecimento, diferentes 

abordagens epistemológicas podem se apresentar para fundamentar um campo de estudo.  De acordo com o 

autor, a visão positivista que é própria das teorias instrumentais da administração pública, orienta-se para 

explicações que visam predição e controle dos assuntos humanos. Nestes modelos se pressupõe que só existe 

um modo de obter o conhecimento verdadeiro: pela aplicação dos métodos das ciências positivas às relações 

sociais, o que apresenta limitações importantes, como já foi referido anteriormente neste trabalho.  

Acontece, que o próprio Denhardt (2012) declara que a Administração Pública deve estar 

“interessada na gestão dos processos de mudança que buscam lograr os valores societários publicamente 

definidos” (p.30). Assim, para que a administração pública possa agir com mais clareza na concretização dos 

objetivos societários que devem ser publicamente definidos, são necessárias teorias que ajudem a 

compreender o sentido da ação humana. Nesse aspecto o autor apresenta três alternativas para a 

compreensão de outras abordagens epistemológicas distintas da positivista: a teoria social interpretativa ou 

teoria da ação, a teoria social crítica e a teoria pós-moderna. 

Esta vertente, que é denominada de societal por Paula (2007), está baseada em uma nova relação 

Estado-Sociedade, onde há maior envolvimento da população na definição da agenda política, maior 

controle social sobre as ações estatais e a legitimação da sociedade como integrante do processo de 

discussão, elaboração e implementação de políticas públicas. 

A partir desta concepção, a Administração Pública pode ser considerada como: 
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[...] um conjunto de conhecimentos e de estratégias em ação para prover os serviços públicos – bem 

comum – para o ser humano, considerado em suas múltiplas dimensões e como cidadão partícipe de 

uma sociedade multicêntrica articulada politicamente (SALM; MENEGASSO, 2009, p. 103). 

Entretanto, a consolidação deste modelo sugere que é necessário que se adote uma visão de gestão 

pública alternativa ao gerencialismo, razão pela qual se apresenta o fato social como possibilidade de 

redefinição do campo de estudo da administração pública. 

Esta alternativa de assumir o fato social como objeto de estudo da administração pública, é proposta 

em função da necessidade de se ampliar o entendimento do objeto de estudo da administração pública, que é 

o fato administrativo dentro das visões epistemológicas mais tradicionais, mas deve ser o fato social dentro 

das visões epistemológicas mais contemporâneas, como o Novo Serviço Público. 

2.2 Fato administrativo como fato social  

Desde os anos 50 as organizações, seus fenômenos intrínsecos e suas relações com a sociedade vêm 

sendo objeto de estudo da sociologia das organizações, em que um dos principais aspectos estudados é o fato 

administrativo. 

De acordo com Ramos (1983, p. 8) o fato administrativo: 

[...] é um complexo de elementos e de suas relações entre si, resultante e condicionante da ação de 

diferentes pessoas, escalonadas em diferentes níveis de decisão, no desempenho de funções que 

limitam e orientam atividades humanas associadas, tendo em vista objetivos sistematicamente 

estabelecidos. 

O fato administrativo pode ser decomposto em três ordens de elementos: aestruturais, estruturais e 

estruturantes. Os elementos aestruturais são assim denominados porque não têm capacidade estruturante do 

comportamento humano. São compostos pela morfologia do fato administrativo, a força de trabalho e as 

atitudes humanas individuais e coletivas.  

Já os elementos estruturais são abstratos e compõem o plano geral da divisão de tarefas e organização 

das atividades ideais para que certos resultados sejam obtidos. Possuem propriedades configurativas e dão 

forma aos elementos aestruturais ou que os aglutinam ou combinam, formando com eles um sistema 

coerente. Podem ser internos ou externos à situação administrativa. Os elementos estruturantes, por sua vez, 

são aqueles que asseguram a dinamicidade do fato administrativo.  

Para Ramos (1983), estes elementos que compõem o fato administrativo, são os mesmos que 

compõem o fato social. Assim, fato administrativo e fato social são termos considerados como equivalentes. 

Nesse sentido, na sociologia das organizações, diversos autores do campo passaram a considerar o fato 

administrativo ou organizacional como um fato social (SERVA, 2001).  

Serva (2001) ainda propõe que o fato administrativo deve ser entendido como fato organizacional, 

pois para ele, o termo fato administrativo possui traços funcionalistas que reduzem a visão das organizações, 

enquanto o termo fato organizacional pressupõe uma imagem mais fluída, menos mecânica e operacional, 

sendo este um produto coletivo que surge da vida em comum.  
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Ao assumir esta perspectiva Serva (2001), fundamentando-se em Mauss (1974), apresenta o fato 

organizacional como um fato social, em que o fato organizacional é um fato social total que precisa ser 

analisado em suas várias dimensões, tais como: fato jurídico; fato econômico; fato técnico ou tecnológico; 

fato político; fato histórico e cultural; fato psicológico e fato social geral. Assim, tratar o fato organizacional 

como um fato social total significa assumir a diversidade e a fragmentação como perspectiva de análise. 

O fato social, segundo Durkheim (1978, p. 92), é “toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de 

exercer sobre o indivíduo uma coação exterior, tendo uma existência própria, independente das suas 

manifestações individuais”. Assim, as características próprias do fato social são a sua exterioridade em 

relação às consciências individuais e a ação coercitiva que ele exerce sobre o indivíduo.  

Ramos (1983), entretanto, não concorda com a característica de exterioridade proposta por Durkheim 

(1978), pois esta deixa de lado a visão dialética das relações entre indivíduo e sociedade, que são dois 

aspectos inseparáveis de uma mesma totalidade.  

Nesse sentido, Ramos (1983) e Serva (2001) colocam que é preciso aprofundar pesquisas que 

permitam explicar o fato organizacional a partir de critérios específicos utilizados para compreensão dos 

fatos sociais, uma vez que os fatos organizacionais são por natureza produtos da ação coletiva. 

Considerando que o objeto de estudo da Administração é o fato social e que a Administração Pública 

é um ramo de estudo deste campo de pesquisa, ressalta-se que o fato social é também o objeto de estudo da 

Administração Pública.  

Se a Administração Pública é um fato social, é também um fato social complexo que precisa ser 

descrito a partir de uma perspectiva interdisciplinar, pois segundo Teisman e Klijn (2008) a Administração 

Pública:  

 gerencia fenômenos dinâmicos, os quais são frequentemente não lineares e guiados por uma 

variedade de forças. Por isso, entender a não linearidade dos fenômenos é uma importante 

pretensão que deve se estender à teoria da administração pública; 

 os fenômenos de que se ocupa não se desenvolvem somente por forças externas impostas 

sobre eles e não se comportam somente de acordo com leis e princípios predefinidos, dado 

que possuem uma capacidade de auto-organização; 

 precisa considerar a multiplicidade de contextos e os comportamentos dinâmicos dos agentes 

sobre o qual atuam; e 

 o comportamento dos atores sociais se configura como um elemento complexo auto-

organizável. 

Esta natureza interdisciplinar do campo da administração pública,   para quem a colaboração entre 

pesquisadores e disciplinas, que torna a interdisciplinaridade possível, não é apenas desejável, mas, sim, 

necessária. Raadschelders (2010), por essa razão considera que, a partir da segunda metade do século XX, o 

estudo da administração pública, assim como das ciências sociais em geral, se moveu em direção à 

interdisciplinaridade. 
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Por isso, a partir destas considerações se sugere que é preciso fundamentar a administração pública 

pela perspectiva da interdisciplinaridade, o que contribuirá para uma abordagem inovadora e evolucionária. 

O objetivo, assim, é prover a administração pública de um olhar complexo para os fenômenos sob o qual 

atua e demonstrar como este olhar pode agregar valor à gestão (TEISMAN; KLIJN, 2008). 

Nesse sentido, há a necessidade de se reconhecer que um único viés de pensamento já não atenta à 

realidade complexa sobre a qual atua a administração pública, ou seja, uma perspectiva fragmentada e 

isolada (que não reconhece o todo) não supre as necessidades para o entendimento da Administração 

Pública, uma vez que esta demanda por uma perspectiva que una os saberes e disciplinas e considere uma 

visão completa do campo. 

2.5.Interdisciplinaridade 

O sentido literal do termo interdisciplinar é entre disciplinas, isto é, entre o corpo de teorias de 

conhecimento definido por teorias e métodos de disciplinas estabelecidas. 

Desde que a ciência e seus métodos evoluíram no tempo, a pesquisa interdisciplinar passou a 

significar mais do que um conhecimento não coberto pela ciência, mas sim uma lacuna de conexão entre 

estes conhecimentos que ainda não estão disponíveis nas próprias disciplinas. Desta maneira, a 

interdisciplinaridade requer uma compreensão das disciplinas em si, bem como um entendimento de como 

conectá-las, criando um “metaconhecimento” (KARLQVIST, 1999, p.379). 

Buscando fundamentar o tema, Iribarry (2003, p.484) declara que a interdisciplinaridade “envolve 

uma axiomática comum a um grupo de disciplinas conexas e definidas em um nível hierárquico 

imediatamente superior, o que introduz a noção de finalidade”. 

Para a CAPES (2008, p. 2) a interdisciplinaridade é: 

[...] uma nova forma de produção de conhecimento porque implica trocas teóricas e metodológicas, 

geração de novos conceitos e metodologias, e graus crescentes de intersubjetividade (entre 

pesquisadores disciplinares) visando atender a natureza múltipla de fenômenos com maior 

complexidade (CAPES, 2008, p.2). 

Leis (2011) e Klein (1996) consideram que não se deve buscar qualquer conceituação unívoca do 

conceito de interdisciplinaridade, pois se trataria de uma proposta que seria sempre feita a partir de uma das 

culturas disciplinares existentes. Para os autores, a excessiva procura por um marco teórico-metodológico 

definitivo para a interdisciplinaridade, não é algo apropriada a ela.  

Isto porque, na interdisciplinaridade é preciso entender o fenômeno estudado muito mais como uma 

prática em andamento do que como um exercício orientado rigidamente por epistemologias e metodologias 

preconcebidas (LEIS, 2011). Compreensão similar possui Raadschelders (2010), ao apontar que a 

interdisciplinaridade se refere tanto a um processo bem como a um interesse ou problema.  

Entretanto, para Alvarenga et al. (2011) há um consenso de que a interdisciplinaridade se apresenta 

como uma alternativa aos limites do conhecimento simplificador, dicotômico e disciplinar da ciência 
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moderna ao propor a integração do conhecimento humano e a humanização da ciência, tornando o homem o 

ponto de partida e de chegada do conhecimento científico. 

Neste sentido, o tema interdisciplinaridade envolve uma reflexão crítica sobre o avanço da ciência no 

mundo moderno. Além de representar uma possibilidade para a produção de conhecimento na 

complexidade, a interdisciplinaridade é também inovadora por propor como princípio geral um saber que 

integra saberes e onde há o encontro entre teoria e prática; filosofia e ciência; ciência e tecnologia.  

Desta maneira, a interdisciplinaridade transpõe as fronteiras disciplinares a partir de trocas e 

interações entre disciplinas e apresenta-se como “um saber que é da ordem do saber complexo” 

(ALVARENGA et al., 2011, p. 53). 

A prática interdisciplinar não supõe uma negação das bases epistemológicas das disciplinas, como 

acontece na transdisciplinaridade, mas também não mantém o monopólio epistemológico das disciplinas 

como na multidisciplinariedade. A “prática da interdisciplinaridade supõe o equilíbrio de dois aspectos, por 

um lado, uma visão integrativa de diversas disciplinas, e por outro, um salto cognitivo que não esteja 

sobreposto em qualquer somatória de abordagens anteriores” (LEIS, 2011, p.110).  

O ponto de partida fundamental e estratégico do trabalho interdisciplinar é a problematização de 

temas de pesquisa que envolvem problemas complexos.  

Definir um problema, ao invés de identificá-lo, descobri-lo ou descrevê-lo, sugere uma visão 

construcionista, isto é, o problema não existe “lá fora”, e não é uma entidade objetiva. De acordo com Schon 

(1979), os problemas não são dados, são construções humanas em suas tentativas de obter sentido de 

situações complexas e problemáticas. 

Desta maneira, a definição dos problemas é essencialmente uma questão de representação baseada 

em experiências e expectativas humanas, onde os problemas do mundo real não existem independente do 

contexto sociocultural, político, econômico e psicológico, o que sugere a necessidade de múltiplas 

disciplinas e perspectivas para iluminar o contexto que se apresenta na situação. 

Para tanto, é preciso que haja um axioma comum de grupos de disciplinas conexas funcionando 

como um esquema de referência teórico-metodológico, de maneira a embasar a problematização de um tema 

complexo de pesquisa (ALVARENGA et al., 2011).  

A partir desta mesma linha de pensamento, Santomé (1998) considera que a interdisciplinaridade 

cumpre o objetivo de recompor ou reorganizar os âmbitos do saber, por meio de uma série de intercâmbios, 

que consistem de recombinações construtivas capazes de superar as limitações das práticas disciplinares que 

impeçam o avanço científico. 

Por isso, a interdisciplinaridade se apresenta como um dos meios mais próprios para preencher as 

lacunas de um pensamento científico fragmentado pela especialização possibilitando que os problemas 

possam ser abordados na complexidade percebida e exigida pela ação (JAPIASSU, 2006).  
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A problemática da Administração Pública é, pois, um fato social total, composto por diversos 

campos de conhecimento. É um campo da ciência ainda em desenvolvimento, pronto para ser estudado, 

necessitando ser aperfeiçoado a partir de uma problemática teórica, que considere o seu aspecto social total. 

Para tanto, é preciso desenvolver critérios metodológicos que tanto superem os obstáculos 

epistemológicos da disciplina e possibilitem a construção de instrumentos de análise adequados, sendo a 

interdisciplinaridade a principal base epistemológica para atender esse desafio.  

3. Procedimentos metodológicos 

O delineamento dos procedimentos metodológicos deste trabalho é de natureza descritiva, a escolha 

dos processos sistemáticos para a exposição e explicação dos fenômenos é predominantemente qualitativa, e 

a coleta de dados é bibliográfica. 

A abordagem qualitativa se justifica, sobretudo, por se tratar de uma forma adequada para entender a 

natureza de um fenômeno social. Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de um determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 

classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir para o processo de mudança de 

determinado grupo, e possibilitar em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades de 

seus comportamentos (CERVO; BERVIAN, 1996).  

Já a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis.  A investigação descritiva 

abrange e permite uma análise do problema de pesquisa em relação aos aspectos sociais, econômicos, 

políticos, percepções de diferentes grupos, comunidades, entre outros aspectos (CERVO; BERVIAN, 1996). 

A técnica de pesquisa utilizada foi a bibliográfica, que permite explicar o problema a partir de 

referências teóricas publicadas. Ela pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa 

descritiva. Em ambos os casos, busca conhecer ou analisar as contribuições culturais ou científicas do 

passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema. Constitui parte da pesquisa descritiva 

quando esta é feita com intuito de recolher informações e conhecimentos prévios acerca de um problema 

para o qual se procura resposta (CERVO; BERVIAN, 1996).  

4. Discussões 

A Administração Pública é responsável pela identificação, desenvolvimento, implantação e 

gerenciamento de um conjunto de estratégias e conhecimentos que possibilitam a gestão do bem comum.  

Cabe ressaltar que atualmente este conjunto de estratégias e conhecimentos deve considerar um 

entendimento do ser humano e da sociedade a partir de suas múltiplas dimensões, como é próprio do modelo 

denominado Novo Serviço Público. 

Neste modelo, que está baseado em uma nova relação Estado-Sociedade, há maior envolvimento da 

população na definição da agenda política, maior controle social sobre as ações estatais e a legitimação da 
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sociedade como integrante do processo de discussão, elaboração e implementação de políticas públicas. Há 

uma coprodução do bem e do serviço público. 

Isto leva à necessidade de se descrever, analisar e, sobretudo, fundamentar a administração pública a 

partir de uma visão diferenciada, ou melhor, a partir de uma visão epistemológica que permita e evidencie as 

conexões entre campos disciplinares distintos. Isto tornaria possível a construção do conhecimento científico 

sobre o campo da administração pública que é formado por problemas híbridos modelados pela ação 

humana. 

Assim como maneira de contribuir para o desenvolvimento dos pressupostos epistemológicos da 

administração pública, propõe-se que o objeto de estudo deste campo deve ser o fato social, porque o fato 

administrativo não comporta o entendimento complexo do ser humano e da sociedade, como requer esta 

área.  

Nesse sentido, se propõe que o termo fato administrativo seja substituído por fato social para poder 

incluir aspectos mais amplos, bem como áreas de conhecimento diferentes, passando a ser considerado como 

um fato social total, abarcando o fato jurídico, econômico, técnico ou tecnológico, histórico e cultural, 

político e psicológico em sua totalidade complexa.  

E assim, considerando que o fato social é o objeto de estudo da Administração Pública, pode-se 

verificar que a adoção de um paradigma único e disciplinar não aborda todas as especificidades e 

necessidades de um campo de estudo composto por diferentes áreas de conhecimento. Cabe ressaltar que a 

partir deste desafio integrativo, a busca pelo conhecimento não pode excluir nenhum enfoque 

epistemológico.  

O importante é o desenvolvimento do conhecimento na administração pública em direção a uma 

perspectiva epistemológica interdisciplinar que possibilite restituir, mesmo que de maneira parcial, o caráter 

de complexidade e totalidade do mundo real, o mundo dos fatos sociais. 

Desta forma, pondera-se que ao adotar uma perspectiva interdisciplinar, será possível compreender o 

fato social total em suas diversas dimensões, uma vez que ela evidencia as conexões entre campos 

disciplinares distintos, construindo conhecimentos em campos moldados pela atividade humana e social 

próprios da administração pública. 

Por fim, acredita-se que é no contexto da interdisciplinaridade que o campo da Administração 

Pública pode considerar os aspectos do fato social total, o que é um entendimento essencial para enfrentar os 

desafios de uma sociedade baseada em conhecimento que tem princípios complexos, dinâmicos e auto-

organizáveis. 

5. Considerações finais 

Para responder à questão de pesquisa foi necessário assumir o entendimento de que a administração 

pública pode ser considerada um fato social complexo, dada à multiplicidade de aspectos que a envolvem e 

também a subjetividade dos atores que são o foco de sua ação.  
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Após essas considerações, percebeu-se a importância do olhar interdisciplinar sobre o tema, visto que 

a interdisciplinaridade tenta restituir, mesmo que de maneira parcial, o caráter de complexidade e totalidade 

do mundo real objeto da abrangência e atuação da administração pública. 

Neste caminho foi possível entender como a Administração Pública pode responder à sociedade do 

conhecimento em um contexto dinâmico, atendendo ao objetivo proposto para este estudo. 

Por fim, constata-se que, fundamentando o entendimento da Administração Pública sob a perspectiva 

da interdisciplinaridade, será obtida abordagem inovadora e evolucionária, enriquecedora dessa percepção. 

Mais: por envolver e compreender a complexidade crescente é necessário atribuir aos estudos concernentes à 

administração pública o caráter interdisciplinar neste texto apresentado. 
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