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ARTIGO 

 

Gestão na Administração Pública 

 

* Sebastião Tadeu Chaves 

 

Administração é uma ciência que estuda formas de organizar os recursos, como as organizações se 

comportam, os padrões das organizações. Dirigir, planejar, organizar e controlar são princípios básicos 

da Administração. 

 

Gestão Pública faz parte da Administração, é um termo relativamente recente, que indica utilização de 

práticas novas na gestão do setor público, algumas importadas do setor privado, outras recuperadas do 

passado, outras desenvolvidas nas últimas décadas.  

 

O gestor público tem como função: gerir, administrar de forma ética, técnica e transparente a coisa 

pública, seja esta: órgãos, departamentos, setores ou políticas públicas, visando o bem comum dos 

cidadãos a que se destina e em consonância com as normas legais e administrativas vigentes. 

 

No histórico da administração pública Brasileira tivemos períodos onde o que imperava era o 

patrimonialismo - quando o interesse público é sufocado pelo interesse particular; passamos pela 

administração pública burocrática - orientando-se pelos princípios da hierarquia funcional, do 

formalismo; e ainda estamos em transição para uma administração pública gerencial - que busca a 

otimização e expansão dos serviços públicos, a redução dos custos, a produtividade, o aumento da 

efetividade, eficiência e eficácia dos serviços prestados aos cidadãos. 

 

A Constituição Brasileira de 1988, que no próximo ano completa 30 anos, inicialmente estabeleceu que 

a administração pública deve seguir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade.. Em 1998, através da Emenda Constitucional 19 foi introduzido um quinto princípio: a 

eficiência. 

 

Quando em toda a área pública, desde a pequena seção até os órgãos superiores em todas as instâncias, 

aplicarem no dia a dia, os cinco princípios constitucionais: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade, Eficiência e o objetivo maior de toda ação ou decisão for o interesse público, estaremos 

praticando a verdadeira “Gestão Pública” e teremos alcançado um dos requisitos necessários para 

caminharmos a passos rápidos para nos tornarmos uma grande nação. 
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