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COMO COMBATER A CORRUPÇÃO 

INTRODUÇÃO 

A corrupção, no Brasil, é um fenômeno cultural iniciado no processo de colonização, que nos legou uma sociedade 

patrimonialista, individualista, hierárquica e dividida. A utilização do Poder Público em benefício privado com apego ao 

assistencialismo, clientelismo, nepotismo e parasitismo, moldou hábitos e costumes avessos ao cumprimento das leis, à 

valorização do trabalho produtivo e ao combate efetivo à improbidade administrativa. 
O ganho fácil, o bem-estar sem esforço e, enfim, o “jeitinho brasileiro” estimularam uma ética perversa, infelizmente 

consentida e cultuada, baseada na esperteza, na ganância, na hipocrisia, na exploração e na fraude, em detrimento do 

proceder correto, honesto e meritório. A corrupção é, pois, não causa, mas efeito da incorporação individual de valores 

sociais negativos. 
 

 
 
 
 

 
 
                   
 
 

DESENVOLVIMENTO 
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Para combater a corrupção primeiro é preciso pluralismo, 

depois vem o exercício da liberdade. 
Políticos atacam políticos e a imprensa divulga. No dia 

seguinte, milhares de jovens vão às ruas mostrar indignação, 

mais quais são as formas de punição? É uma resposta fácil de 

se encontrar, existem dois tipos possíveis de punição sendo elas  

o eleitoral e o judiciário. A punição eleitoral, vem ocorrendo 

gradativamente e a do Judiciário se torna a maior arma contra a 

corrupção, pois com a existência de instituições como o 

Ministério Público, Tribunais de Contas, Tribunais Regionais 

Eleitorais, a Agências Reguladoras, leis, departamentos de 

ensino e pesquisa,  Conselho Nacional de Justiça, a 

procuradorias, corregedorias,  que efetivamente a combatam a 

mídia e opinião pública menos os políticos enriquecem, menor 

é o gasto com pessoal como proporção da receita do Estado e 

menor é o déficit primário daquela unidade da Federação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Protestar e mobilizar a sociedade é fundamental para tornar o 

problema visível, mas não pune os políticos corruptos. Todavia, 

com a interação entre Poder Judiciário ativo, Tribunais de 

Contas atuantes, procuradores públicos militantes, com o 

auxílio da mídia local e da opinião pública, essa sim, são armas 

imbatíveis quando se trata de limitar a margem de manobra dos 

políticos no uso do dinheiro público. A lição é clara: quem quer 

combater a corrupção precisa apoiar o fortalecimento das 

instituições que controlam o poder dos políticos. 
Porém, o começo para o verdadeiro combate deve ser acertado 

com fatores culturais, fácil se torna culpar a política nacional 

por toda corrupção do País, mas arrumar um “jeitinho 

brasileiro” para conseguir algo também afeta a sociedade. 
Dessa forma, precisamos usar todas as armar para combater a 

corrupção sim, mas a primeira mudança deve começar em nós, 

para assim podermos cobrar um mundo melhor. 
 
 

 

CONCLUSÃO 

A corrupção é antiga no Brasil. A grande novidade 

é que ela ficou mais visível. Ficar mais visível é 

condição necessária para que seja combatida. É 

impossível atacar um inimigo invisível. 
Em 2011, após ser jogada a mídia, e cansados de 

ficarem calados vários movimentos de combate à 

corrupção ganharam as ruas do Brasil. A maioria 

deles protagonizada por jovens universitários da 

nova geração. 
A corrupção saiu do anonimato e se tornou  mais 

visível, em primeiro lugar, porque se tornou arma 

de ataque na briga entre os políticos. Nada mais 

importante para combater a corrupção que a 

competição política. Como há dois ou mais 

partidos em permanente luta pelo poder, eles farão 

de tudo para enfraquecer seus adversários. As 

denúncias de corrupção têm esse importante papel. 
Por exemplo, no episódio do mensalão, se o então 

deputado Roberto Jefferson não tivesse sido 

contrariado em seu interesse próprio, jamais iria à 

mídia denunciar o esquema de compra de votos de 

deputados. Devemos agradecer ao interesse próprio 

quando ele vier combinado com conflito e 

competição, pois sem ele jamais saberíamos de 

muitas das falcatruas que ocorrem na 

administração pública brasileira. 
O segundo motivo que levou a corrupção a ficar 

mais visível e  o mais importante de todos é a 

mudança na cabeça dos brasileiros. Estamos 

passando por um contínuo e ininterrupto processo 

de melhoria da escolaridade de nossa população. 

Portanto, a cada momento que passa menos 

ignorantes ficamos. 
Em consequência, com o permanente aumento da 

escolaridade da população, veremos em paralelo 

um permanente aumento do uso de escândalos e 

denúncias como arma para derrubar e prejudicar os 

adversários. 
O terceiro fator-chave para o aumento da 

visibilidade da corrupção é a liberdade de 

imprensa. Uma imprensa dependente do governo 

para sua sobrevivência financeira jamais publicaria 

fatos que viessem a prejudicar os governantes. 

Igualmente, uma imprensa controlada por uma 

mesma elite política que tivesse relações pessoais e 

de parentesco muito próximas também dificilmente 

daria publicidade a fatos que denegrissem os 

ocupantes do governo. 
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