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INTRODUÇÃO 

O fenô-

meno da mis-

tura entre o 

setor público e 

o privado se 

demonstra presente desde a antiguida-

de clássica greco-romana e se estende 

até a contemporaneidade. Para enten-

der como ele ocorre particularmente no 

Brasil, é necessário ter como ponto de 

partida uma reflexão sobre as heranças 

da sociedade colonial. 

O legado desse 

período marcado por 

uma economia latifundi-

ária e escravocrata se 

resume a cinco caracte-

rísticas principais: o pa-

triarcalismo, o cliente-

lismo, o mandonismo, o personalismo e 

o coronelismo. A interação desses ele-

mentos acabou por criar uma situação 

de volatilidade de fronteiras ente o pú-

blico e o privado, a qual se reflete em 

uma fragilidade institucional. 

OBJETIVOS 

a) Verificar o processo histórico da for-

mação do baralhamento público-

privado; 

b) Analisar as condições que mantêm ou 

que acentuam esse fenômeno; 

c) Estudar, por meio da doutrina, as 

consequências desse fenômeno para 

o Brasil contemporâneo; 

 

 

METODOLOGIA 

A metodologia de 

base será o estudo da 

bibliografia referente ao 

assunto, focando nos au-

tores que trataram a ma-

neira que esse fenômeno ocorre na rea-

lidade brasileira. O emprego de outras 

fontes servirá para complementar e en-

riquecer a presente pesquisa.  

 
 

 

 

 


