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Resumo: O propósito deste artigo é aprofundar as discussões que envolvem o tema da 

corrupção, no âmbito da opinião pública, afunilando para os alunos da Universidade 

Federal Fluminense, entre normas morais, que regulam os significados da corrupção, e a 

prática cotidiana na esfera pública. Entretanto, devido às várias óticas que estão 

vinculadas ao tema, e que não estão incluídas na definição habitualmente utilizada, é 

que se faz necessário um estudo para readaptar essa conceituação ou redefinir se os atos 

inicialmente caracterizados como corruptos realmente são. 

 

Palavras-chave: Corrupção, Pública, Ótica, Ato. 

 

Abstract: The purpose of this article is to deepen the discussion about the subject, 

from the public opinion perspective, linking to the the Universidade Federal 

Fluminense’s students, between moral norms, that regulates corruption’s meanings, and 

the daily practice in the public environment. However, due to many perspectives that 

are linked to the subject, and that are not included in the commonly used definition, a 

study is needed to readapt this conceptualization, or to redefine if the acts initially 

characterized as corrupt really are.  

 

Keywords: Corruption, Public, Perspectives, Acts. 



 

 

Introdução 

  Ao iniciar o estudo referente à corrupção, é possível notar o quão vastas são as 

vertentes possíveis para se assimilar ao termo e, por esse motivo, é tão complexo chegar 

a um consenso de definição sobre o que realmente é corrupção. Para buscar uma 

definição, faz-se necessário dar mais elasticidade a conceituação sobre o que é, ou não, 

um ato corrupto. 

 Com a escassez de estudos referente ao tema, outra grande dificuldade de se 

chegar a um consenso referente à conceituação, está na dificuldade de delimitar o 

âmbito da corrupção, se são exclusivamente públicas, ou se também existe a corrupção 

privada. E em ambos os segmentos, estão envolvidos atos como: suborno, peculato, 

concussão ao tráfico de influências, nepotismo, malversação do dinheiro público, 

trapaça, velhacaria, logro, desfalque, falsificação, espólio, fraude, extorsão, entre outras. 

Os exemplos de atos ditos corruptos expõem a deficiência do conceito. Buscando um 

consenso, foi realizada uma pesquisa teórica na qual foi possível encontrar quatro óticas 

que cooperam para o entendimento do assunto abordado. 

 Partindo do pressuposto que temos varias definições para o tema e varias 

classificações dos atos ditos como corruptos, através de uma pesquisa buscou-se a 

definição vista pela ótica da população pesquisada entre os alunos de Administração 

Pública da Universidade Federal Fluminense, levantando o questionamento de como a 

população entende a corrupção? Apenas como atos oriundos de políticos? 

 Com base neste questionamento, o presente artigo busca entender com que base 

o cidadão forma sua opinião sobre o que é corrupção, se práticas desonestas do 

cotidiano são consideradas como atos corruptos, e se as ideias, propostas por diversos 

autores, divergem a opinião publica.  

 Esta pesquisa justifica-se pela grande participação da mídia na vida da 

população brasileira, que tem apresentado o tema “corrupção” diariamente em suas 

programações, mas de forma direcionada à classe política do país. Porém há varias 

atitudes do dia-a-dia que passam despercebidas, ou, talvez, como atos naturais, ou 

culturais, que podem ser, também, considerados por uma parcela da população como 

atitudes corruptas, ou vistas por outra parte como "se todos fazem, por que não?". 



 

 

Conceito de Corrupção 

 A palavra corrupção origina-se do latim “Cum-Rump/Corrupitio” com sentido 

de rompimento. Segundo o dicionário da língua portuguesa é definida como: ação ou 

efeito de corromper. Os estudos e teorias existentes sobre o tema diferem-se uns dos 

outros, devido às várias óticas e análises possíveis a respeito do assunto. Ao decorrer 

deste artigo, serão apresentados conceitos na visão de alguns autores e estudos recentes. 

 Definir corrupção não é uma tarefa tão fácil quanto parece ser, pois os estudos 

com relação à corrupção são escassos, dificultando ainda mais a tentativa de se chegar a 

um consenso de definição do tema em questão.  Zani Brei, autor de vários livros 

relacionados à corrupção, diz que “as maiores divergências entre vários autores, que já 

se dedicaram ao estudo da corrupção surgem da falta de consenso quanto à conceituação 

do que seja uma ação corrupta” (BREI, 1996, p.64). 

Na falta de debates mais aprofundados acerca de seus fundamentos, e 

na ausência de teorias bem articuladas e aceitas sem restrições, 

tornam-se mais claras as razões de grande dificuldade de haver um 

consenso inicial sobre a própria definição do que seja um ato corrupto 

(BREI, 1996, p.75). 

 As causas da impossibilidade de se elaborar um conceito para corrupção, 

conforme narra Lucas Furtado (2015), vêm através da dificuldade de delimitar o âmbito 

da corrupção, se são exclusivamente públicas, ou se também existe a corrupção privada, 

a circunstância de que se trata de um fenômeno que ultrapassa a dimensão jurídica para 

alcançar âmbitos da sociologia, da política e das relações transnacionais, dentre outros 

aspectos. 

 Para Mauricio Silva (1994), a corrupção pode ser definida como uma espécie de 

desvio de um padrão de conduta institucionalizado, que se caracteriza principalmente 

pela utilização do público pelo privado, com um manifesto propósito de favorecimento 

pessoal ou grupal. Do suborno ao peculato, da concussão ao tráfico de influências, do 

nepotismo à malversação do dinheiro público, todas as atitudes tidas tradicionalmente 

como corruptas encontrariam um espaço devidamente reservado na definição aqui 

proposta.  

 Já para Zani Brei (1996), 



 

 

O termo corrupção inclui uma enorme diversidade de atos: trapaça, 

velhacaria, logro, ganho ilícito, desfalque, concussão, falsificação, 

espólio, fraude, suborno, peculato, extorsão, nepotismo e outros. O 

fenômeno pode ser observado numa graduação quase infinita (BREI, 

1996, p.65). 

 Para Mileski (2015), a compreensão de corrupção está relacionada tanto com o 

aspecto moral, quanto o jurídico, e exemplifica citando a depravação, costumes sociais, 

roubo, furto, enriquecimento ilícito, favorecimento indevido, suborno, propina e etc. 

 Devido às grandes variedades de análises relacionadas à definição de corrupção, 

torna-se ainda mais complicado chegar a um consenso. E para facilitar o entendimento, 

Zani Brei (1996) propõe o estudo de definição de corrupção baseada em quatro óticas 

distintas. São elas: Definições centradas no mercado; Definições centradas no interesse 

público; Definições centradas na lei e em outras regulamentações; Definições centradas 

na opinião pública. A seguir, traremos o detalhamento definido por Zani Brei (1996). 

 As definições de corrupção voltadas para o mercado são, basicamente, 

fundamentadas em teorias econômicas que buscam facilitar o entendimento do 

fenômeno, que é gerido pela administração pública, ou seja, existem certos trâmites 

burocráticos aplicados pela esfera pública. Por esse motivo, nos tornamos vulneráveis 

aos funcionários públicos inescrupulosos que visam o interesse próprio e cedem à 

pressão de grandes empresários que necessitam de alguma facilidade ou agilidade em 

seus processos burocráticos. As variações nas taxas de câmbio, importações e 

exportação impulsionadas através de ações ilícitas, como suborno, são alguns exemplos 

citados por Zani Brei (1996). 

 Pelo postulado econômico, a democracia e os sistemas de probidade devem 

seguir as regras do mercado, porquanto seja esse o mundo da impessoalidade e uma 

estrutura competitiva que minimiza os sistemas de incentivo à corrupção. A par disso, a 

literatura contemporânea tem se dedicado a pensar os sistemas de integridade pública na 

dimensão da sociedade civil, da mídia e de outros atores importantes no controle da 

corrupção. Afirma-se, em confrontação com os aspectos econômicos da corrupção, um 

aspecto público e mais orientado ao político. Reforça-se a ideia de accountability
1
 pela 

via da democracia, em que o problema do controle da corrupção demanda um processo 

                                                 
1
 Refere-se a obrigação da prestação de contas de membros de um órgão administrativo do bem público, 

que pode submeter a fiscalização, avaliação e penalidades. (SACRAMENTO, 2012) 



 

 

de democratização do Estado, que está além da questão administrativa e burocrática 

(WARREN, 2004).  

O funcionário, que renuncia a servir à comunidade, passa a confrontar 

o público como se ele, funcionário, fosse um poder independente 

investido de um monopólio legal. Se quiser, pode abusar de sua 

posição de monopólio, usando seu poder para explorar o público, 

extorquindo dele, em troca de atos oficiais, o máximo de 

compensação. No caso, a parte da ordem pública explorada é a parte 

eleitora tratada como se fosse esfera do mercado. Nessa concepção de 

corrupção, o servidor considera seu cargo um negócio, cuja renda 

buscará maximizar. Sua renda, no caso, não depende de avaliação 

ética de sua utilidade para manutenção e defesa do bem comum, mas 

da situação de mercado e do talento do indivíduo para descobrir o 

ponto de ganho máximo na curva de demanda do público (BREI, 

1996, p. 66). 

 Seguindo para a próxima linha de conceituação de corrupção, observa-se as 

definições centradas no interesse público. Nesse campo de estudo, foram analisados atos 

ilícitos realizados por funcionários do setor público que, abusam ou infringem, o 

interesse público. 

  De modo geral, a corrupção administrativa pode ser definida 

como uma classe geral de abusos ou violações do interesse público. 

De modo estrito, ocorre quando um funcionário público, agindo 

conscientemente em sua capacidade oficial, é envolvido em uma 

transação que beneficia interesses impróprios, especialmente privados 

(HOETJES, 1986 apud BREI, 1996, p. 67). 

 O fenômeno da corrupção pode referir-se tanto a ação pública quanto a 

corrupção privada, conforme cita Mileski (2015), completando ainda que, tão corrupto é 

um ato de malversação de fundos públicos, em proveito próprio ou alheio, quanto é a 

apropriação indevida de recursos privados nas sociedades anônimas, mediante grandes 

operações de engenharia financeira, que aproveitam a insuficiência dos controles e dos 

vazios jurídicos de uma legislação insuficientemente, adaptada à complexidade das 

modernas relações econômicas. 



 

 

 Lucas Furtado (2015) defende que de todas as ações que se caracterizam como 

corrupção, a atitude que mais chama atenção é o desvio de função pública, “No sentido 

de que o infrator afeta o bom funcionamento da Administração Pública”. Para o autor, 

existem várias situações que podemos enquadrar como condutas consideradas como 

corruptas, e para combatê-las precisamos identificá-las e aplicar uma política 

anticorrupção diferenciada a cada ato corrupto. 

Há situações em que a corrupção administrativa torna-se sistêmica, no 

sentido de que ela se torna institucionalizada. Nessas hipóteses, 

desenvolve-se código de conduta informal em que se aceita como 

normal o comportamento corrupto ao ponto de que os que se insurgem 

contra ele se vêem obrigados a sofrer represálias, intimidações ou são 

obrigados a manter silêncio. (Lucas Furtado, 2015, p. 58).  

 Segundo o Zeni Brei (1996), essa conceituação de corrupção se baseia em 

fundamentos estritamente ético morais, e afirma que órgãos e funcionários públicos são 

bons, na medida em que cumprem com sua missão e funções. Essas disfunções são 

associadas a uma motivação, que é o ganho privado a expensas do público. Filgueiras 

(2009), diz que determinado agente é desonesto quando usa indevidamente de recursos 

públicos, ou cometeu uma improbidade administrativa, ou usou de clientelismo para se 

eleger ou simplesmente utiliza seu poder para obter alguma vantagem. 

 O terceiro aspecto abordado, a fim de definir o fenômeno corrupção, baseia-se 

no estudo que abrange o tema dentro da lei e em outras regulamentações. Autores de 

diversas biografias, como Helio Mileski (2015) e Lucas Furtado (2015), afirmam que 

são ações de funcionários públicos, que, em função de seu cargo, abusam do poder 

político em troca de benefícios próprios. Uma crítica a estas ações é a insuficiência de 

leis e normas para combater esse tipo de ato. Alguns atos estão segurados por lei e 

outras regulamentações, porém, algumas vezes possibilitam variadas interpretações, não 

sendo suficientes para combatê-los.  

 Helio Mileski (2015), afirma que no Brasil a corrupção é entendida como tipo 

penal, onde é definida de duas formas, corrupção ativa e corrupção passiva. A ativa é 

dirigida ao cidadão que insiste em oferecer ou prometer vantagens indevidas ao 

funcionário público, para convencê-lo a omitir e praticar atos indevidos. A passiva diz 

respeito ao individuo que solicita para si, ou para outro, vantagens indevidas. 



 

 

 A quarta definição centrada na opinião pública é conceituada pela ótica da 

sociedade, sendo o único estudo que se apoia em experiências vividas e não somente em 

teorias e métodos científicos. Heidenheimer (1970), citado por Zani Brei (1996), afirma 

que os atos considerados corruptos são transações de troca, existindo vários graus de 

classificação de corrupção, como obrigações muito ou menos específicas por parte do 

funcionário público. Além disso, um mesmo ato de corrupção pode ser visto sobre 

pontos de vista diferentes por alguns cidadãos. Se a maioria da sociedade discorda nas 

avaliações, tal ato não é considerado corrupto. Para isso, foram criadas três diferentes 

classificações:  

Corrupção negra: a que o público e elite, por maioria e consenso, 

julgam, em tese, condenável e desejam ver punida por questão de 

princípio; Corrupção branca: a que a maioria do público e da elite 

considera tolerável, não apoiando firmemente a necessidade de sua 

punição. Corrupção cinza: a que indica que alguns elementos, 

usualmente elites, podem querer ver a ação punida e outros não. É 

possível, ainda, que a maioria seja ambígua (BREI, 1996, p.71). 

 Peters e Welch (1978), citados por Zani Brei (1996), apresentam quatro 

componentes que ajudam a facilitar o julgamento dos tipos de corrupção definidos por 

Brei. “A posição e o papel do funcionário público envolvido; o favor prestado pelo 

funcionário; o pagamento recebido pelo funcionário; e o autor do pagamento ou 

recebedor do favor prestado.” E afirmam ainda que este esquema de componentes é 

admissível em qualquer uma das seguintes definições: baseada na lei, no interesse 

público ou na opinião pública, pois os componentes utilizados fazem parte de qualquer 

ato corrupto, e esses elementos podem potencializar, ou não, o ato corrupto. 

 

Ótica da Opinião Popular 

 Compreende-se, então, a corrupção como atitudes ilícitas que buscam o 

favorecimento pessoal ou de um grupo específico. Grande parte da população só 

enxerga essa prática ligada ao meio público. C. J.Friedrich (1966), citado por Mauricio 

Silva (1994), defende que se trata de um comportamento divergente, associado a uma 

particular motivação, isto é, aquele que revela um ganho privado à custa de patrimônio 

público. Porém, Fernando Filgueiras (2009), considera a corrupção uma prática antiga e 



 

 

de difícil definição conceitual, que vai além do poder público, tendo quase infinitos 

tipos de gradação. Mantendo a mesma linha de pensamento, Mileski afirma que: 

O certo é que corrupção, no aspecto jurídico, possuía um 

envolvimento específico do setor público, mas, posteriormente, 

evoluiu para uma aquisição de amplitude maior, envolvendo também 

o setor privado. De qualquer maneira, genérica e juridicamente, 

corrupção possui um sentido perfeitamente determinado e está 

interligado com o comportamento ilegal, por isso, ilícito, de quem 

desempenha atividade com poder de decisão (MILESKI, 2015, p. 

359). 

 Foi apresentado, anteriormente, a dificuldade de uma definição conceitual sobre 

a corrupção. Essa etapa tem como objetivo expor o posicionamento da ótica popular a 

respeito de corrupção, e, para aprofundar a análise, iremos dividir em duas partes 

distintas que são mais usualmente aplicáveis: a percepção da corrupção, tendo como 

base a política; e a percepção da corrupção, tendo como base atitudes rotineiras do 

cotidiano do cidadão brasileiro. 

 As duas percepções estudadas nesse capítulo, se entrelaçam com os conceitos de 

corrupção utilizados no capítulo anterior, mais especificamente as definições centradas 

na opinião pública. 

 Matthew e Rebecca (2010) defendem que a percepção de corrupção baseada no 

meio político é um tanto misteriosa, visto que, eleições após eleições, políticos 

considerados corruptos são reeleitos. A partir daí, surgem alguns questionamentos, 

como por exemplo: Por que a população insiste em reeleger esses políticos? 

 Os autores abordam duas hipóteses que justificam a insistência da população em 

reeleger políticos considerados corruptos. A primeira hipótese está relacionada à 

informação, onde eles supõem que o cidadão renova sua confiança em políticos 

corruptos, devido à falta de informação sobre o envolvimento do mesmo em atos 

considerados corruptos. Os autores ainda dizem que “se a falta de informação explica o 

apoio dos eleitores em políticos corruptos, espera-se que os mesmo eleitores deixem de 

apoiar esses políticos, caso venha à tona informações do envolvimento desses políticos 

em casos de corrupção”. A segunda hipótese é a da compensação, que diz que os 

eleitores votam conscientemente em políticos corruptos, supondo que os benefícios 



 

 

gerais que esse político irá trazer para a sociedade serão maiores que os custos 

associados à corrupção.  

 A hipótese da compensação expõe que os cidadãos elegem conscientemente 

políticos corruptos quando esses mesmos políticos fornecem benefícios valiosos aos 

eleitores. No contexto brasileiro, esta lógica de uma troca estratégica é interpretada pela 

frase "rouba, mas faz” (WINTERS e WEITZ, 2010). 

 Desvincular a ideia de corrupção ligada a política é extremamente difícil, 

principalmente no momento em que o Brasil se encontra, com inúmeros escândalos de 

corrupção envolvendo políticos e, em alguns casos, de partidos inteiros. Entretanto, é de 

suma importância analisar os casos que são encontrados diariamente na vida dos 

cidadãos, que, por muitas vezes, são considerados irrelevantes, e não focar 

exclusivamente nos casos que envolvem somente o setor público.  

 No Brasil, os casos de transgressões rotineiras consideradas corruptas, são tão 

banalizados, que, não existe conceito próprio para distinguir essa definição da mais 

utilizada normalmente, que é a análise voltada ao setor público.  

O sentido convencional e compartilhado de corrupção é a corrupção 

pública e parece nos faltar um termo melhor para descrever as outras, 

pequenas, médias e grandes, transgressões do dia-a-dia. Não que elas 

não sejam importantes, ou não se comuniquem com as públicas, mas 

são ilícitos menores que, geralmente, nem possuem as figuras do 

corrupto e do corruptor (com exceção da propina ao guarda e ao fiscal 

da Receita que são agentes públicos) e, às vezes, nem são 

considerados crimes, como furar a fila, ou então, são sujeitas a multas 

como a abandalha no trânsito, ou ainda, a punições variadas como a 

cola na prova (NIGRO, 2015, p.2).  

 As ações consideradas corruptas encontradas diariamente, como furar fila, 

desrespeitar lugares reservados, financiar pirataria, bater ponto no trabalho para o 

colega, aceitar troco errado, comprar carteira de motorista, sonegar impostos e falsificar 

carteira de estudante estão muitas vezes ligadas ao famoso “jeitinho brasileiro”. 

Entretanto, vale ressaltar que não são todos os casos que são vistos como prejudiciais à 

sociedade e tampouco consideradas como corruptas. Susan Rose-Ackerman (2001) 

ressalta que uma conduta pode ser considerada como corrupta por alguns observadores, 

porém, pode ser entendida como uma simples entrega de presentes e simplesmente ser 



 

 

considerada como legal. Esta definição de atitude aceitável ou não, dependerá da cultura 

local. Da Mata (1980) afirma que o “jeitinho e a malandragem” são atitudes 

características do brasileiro, postas como estratégias de sobrevivência em uma 

sociedade marcada pela distinção moral, e, assim, resultando em atitudes corruptas. 

Rachel Nigro (2015) diz que a expressão “jeitinho” não é um termo análogo ao termo 

“corrupção” porque o “jeitinho” também possui um sentido positivo, qual seja de 

criatividade diante da adversidade. Assim, o “jeitinho brasileiro” também pode ser 

celebrado como uma característica positiva do povo brasileiro. Sabem-se as 

consequências problemáticas dessa licenciosidade no cumprimento da lei, mas isto é 

considerado parte de nosso “modo de vida” descontraído e alegre. Sempre conseguimos 

“dar um jeitinho” e melhorar uma situação adversa. 

 

Metodologia 

Classificação da Pesquisa 

 A presente pesquisa é classificada como pesquisa bibliográfica  e pesquisa de 

campo. A pesquisa bibliográfica é uma das fases de verificação científica, consiste em 

uma revisão da literatura de livros, artigos e teses, que norteiam a parte teórica do 

artigo. (PIZZANI, SILVA, BELLO e HAYASHI, 2012). A pesquisa de campo procura 

o aprofundamento de uma realidade específica, sendo atingido por meio da observação 

direta de atividades do grupo estudado e entrevistado (GIL, 2008), através do o método 

do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que se trata de uma organização e tabulação de 

dados qualitativos e quantitativos extraídos dos depoimentos coletados, com objetivo de 

obter um pensamento coletivo (LEFEVRE, CRESTANA e CORNETTA). Para este 

método foi aplicado um questionário junto aos universitários do curso de Administração 

Pública da Universidade Federal Fluminense, contendo quatro questões, sendo duas 

objetivas e duas discursivas, para que os entrevistados expusessem qual o entendimento 

de corrupção para eles. 

 

Coleta e Análise de Dados 

 O DSC foi desenvolvido por Lafevre nos anos 90, tem como fundamento a 

representação social sobre um tema específico, em um determinado local, os indivíduos 

do estudo são pessoas que pertencem a grupos e condições sociais semelhantes. A 



 

 

representação social é um esquema sociocognitivo que os indivíduos utilizam para 

expressar suas opiniões, e o DSC faz, a partir de processos sistemáticos, a junção dessas 

representações, para definir alguns pontos principais em comum (FIGUEIREDO, 

CHIARI e GOULART, 2013). 

Através desse processo conciso, pela técnica do Discurso do Sujeito Coletivo é 

possível extrair o que é considerado qualitativo e quantitativo. O estudo qualitativo é 

retirado através dos depoimentos obtidos de cada respondente nas questões abertas, 

visando expressar o pensamento da coletividade, extraindo de cada um deles as Ideias 

Centrais (IC), descrevendo de maneira mais sintética e precisa possível, o sentido de 

cada uma das respostas analisadas, e suas Expressões Chaves (ECH), que são trechos do 

discurso que devem ser destacados pelo pesquisador, revelando a essência do conteúdo 

do discurso, ambos auxiliam a construção do DSC, onde o pensamento de um grupo ou 

coletividade aparece como se fosse um discurso individual, sendo redigido pela primeira 

pessoa do singular. 

Porém, sendo esse um pensamento coletivo, é possível extrair uma variável 

quantitativa, que diz respeito ao número ou percentual de pessoas, que contribuíram 

para a pesquisa. 

 

Limitação da Pesquisa 

 O estudo realizado apresentou limitação quanto à escassez de material para a 

elaboração do referencial teórico, e, nos materiais estudados, foram identificadas, ideias 

semelhantes de conteúdo, o que restringe a ampliação da aplicação e discussão do termo 

corrupção. 

 

Resultados e Análise 

 A pesquisa aqui reportada teve por objetivo analisar a percepção e entendimento 

da corrupção de um grupo específico. Para isso, foi realizada uma entrevista envolvendo 

os alunos de Administração Pública da Universidade Federal Fluminense. A amostra foi 

formada por trezentos e quarenta e dois alunos sendo considerados trezentos e trinta e 

nove respostas válidas, devido à falta de coerência de três respostas de uma população 

de mil oitocentos e cinquenta e sete alunos. 



 

 

  A pesquisa foi feita a partir de um questionário composto por quatro questões, 

sendo duas questões discursivas e duas questões optativas. As questões discursivas 

foram:  

“O que é corrupção para você?” 

“Com que base você forma seus conceitos sobre a corrupção?” 

 

Para a primeira questão, obtivemos a seguinte síntese e proporção das ideias centrais das 

respostas: 

 

 

Tabela 1 - Ideias Centrais "O que é corrupção para você?" 

IC-A “Ato de se corromper” 8,26% 

IC-B "Falta de ética" 17,11% 

IC-C "Ato ilegal para benefício próprio ou de outrem" 44,83% 

IC-D "Desvio de recursos públicos" 11,21% 

IC-E "Roubar" 3,54% 

IC-F "Se aproveitar de seu cargo ou posição para obter vantagens" 12,98% 

IC-G "Algo ruim para a sociedade" 2,06% 

 

Gráfico 1 – Percentual das Ideias Centrais “O que é corrupção pra você?". 

 

 O IC-C, “Ato ilegal para benefício próprio ou de outrem” foi a ideia mais 

compartilhada, obtendo 44,83% do total entre os que responderam a pesquisa, 

resultando no discurso: 

 

 "A corrupção é um ato ilegal para benefício próprio, é uma forma que a pessoa 

tem de tirar proveito para si de maneira ilícita, usufruir de algo que é para o bem de 

todos em beneficio de si mesmo ou certo grupo, utilização do poder ou autoridade para 



 

 

conseguir obter vantagens e fazer uso do dinheiro público para o seu próprio 

interesse.” 

 

 Analisando as ideias centrais mais destacadas pelos entrevistados, é possível 

traçar um paralelo em que se pode observar, de maneira geral, que a ausência de ética, 

em práticas com objetivo de se beneficiar ilegalmente, é o que mais se evidencia quando 

indagados sobre "o que é corrupção".   

 Para a segunda questão abordada na pesquisa, obtivemos as seguintes ideias 

centrais: 

Tabela 2 - Ideias Centrais "Com que base você forma seus conceitos sobre a 

corrupção?". 

IC-A "Acontecimentos no país" 17,11% 

IC-B "Formação familiar" 07,08% 

IC-C "Com base na mídia" 35,10% 

IC-D "Com base acadêmica" 09,14% 

IC-E "Com base ética" 17,84% 

IC-F "Com base na legislação" 06,19% 

IC-G "Com base política" 04,13% 

IC-H "Com base na opinião própria"  01,77% 

IC-I "Com base no egoísmo das pessoas" 01,47% 

  

Gráfico 2 – Percentual das Ideias Centrais "Com que base você forma seus conceitos sobre 

a corrupção?". 

 

 A ideia mais compartilhada foi o IC-C, onde 35,10% dizem que formam seus 

conceitos “Com base na mídia”. Resultando no discurso: 

 



 

 

 “Baseia-se através de fontes de informação de mídia como: noticiários na 

televisão e rádio, textos da mídia impressa como jornais e revistas e informações na 

internet. Assistindo e acompanhando o desenvolvimento da politica no país.” 

 

 Foi possível observar que os entrevistados reconhecem a mídia como um 

importante meio de formação de opinião. Vale ressaltar que a corrupção torna-se cada 

vez mais evidente, sendo noticiada diariamente pelos meios de comunicação, e, deste 

modo, a população tem alterado a maneira como percebem a corrupção. 

 As questões optativas procuraram compreender qual a intensidade da corrupção 

no Brasil e nas práticas cotidianas na visão dos entrevistados. Foram avaliadas numa 

escala de 1 a 5, considerando 1 “pouco intenso” e 5 “muito intenso” para as seguintes 

questões: 

 “Qual a intensidade da corrupção no Brasil, em sua visão?” 

“Qual a intensidade da corrupção em suas práticas cotidianas?” 

 

Para a primeira questão optativa, obtivemos os seguintes resultados com relação à 

intensidade: 

Gráfico 3 – Percentual da intensidade da corrupção no Brasil 

 

 

De acordo com os dados coletados, aproximadamente ¾ da amostra pesquisada 

considera o nível de intensidade máxima para a corrupção de acordo com suas opiniões 

pessoais, sendo possível evidenciar o descrédito, da população em geral, com relação a 

gestores, públicos e/ou privados, de recursos financeiros de terceiros, além de atitudes 

encontradas no dia-a-dia, como furar fila, comprar produtos piratas, sonegar impostos, 

entre outros. 



 

 

Já a segunda questão abordava “Qual a intensidade da corrupção em suas práticas 

cotidianas?”. 

 

Gráfico 4 – Percentual da intensidade da corrupção em suas práticas cotidianas 

 

Nota-se que, de acordo com os dados, quase a metade da população entrevistada, 

assume ter práticas corruptas em suas ações cotidianas, mostrando que é relativamente 

alto o percentual de pessoas, além do setor público, que estão propensas a praticar atos 

considerados como corruptos. 

 

Conclusão 

 Em virtude dos argumentos apresentados, foi concluído que os atos corruptos 

são difíceis de serem definidos, diante de muitas variáveis encontradas, tais como 

culturais, esfera social e condições financeiras, dificultando um consenso geral de 

determinação dos atos. Sendo assim, é importante adequar o conceito a cada ocasião, 

uma vez que existem graduações para atos que são considerados corruptos, onde uma 

atitude pode ser, ao mesmo tempo, vista como corrupta por uns e, por outros, pode ser 

considerada como um ato comum, mediante as adversidades e barreiras encontradas no 

dia-a-dia, como o “jeitinho brasileiro”, que, muitas vezes é analisado negativamente, 

mas pode ser considerado, no ponto de vista cultural, um meio de sobrevivência de uma 

sociedade cheia de desigualdades. 

 Ao analisar os resultados obtidos na pesquisa realizada, foi possível encontrar 

um grande índice de respostas apontando que a visão de corrupção, sejam atos 

envolvendo a esfera pública ou a privada, está relacionada a ações ilegais para benefício 

próprio ou de outrem, e foi obtido um baixo índice de respostas apontando a corrupção 

como uma atitude de apenas “roubar”, ou, vista como “algo ruim pra sociedade”. A 

“falta de ética” também foi vista pela população como uma forma de definição do tema, 



 

 

onde quase metade da amostra informou possuir práticas corruptas no seu cotidiano, e 

também afirmam que a intensidade de corrupção no Brasil está em uma escala de alta 

intensidade, o que pode gerar um grande alerta em relação a população estudada, pois 

pesquisamos uma geração de futuros agentes públicos, que podem vir a atuar no sistema 

público, mas que mesmo assim ainda possuem atitudes corruptas no seu dia-dia. Isso 

nos trás o seguinte questionamento “quando esse círculo vicioso irá acabar?” Se 

estamos todos os dias acreditando na próxima geração, mas ela já está inserida e 

habituada a conviver com simples atitudes que podem se tornar cada dia maiores e 

prejudicar toda uma nação. 

 Percebemos que o papel da mídia é de suma importância para a formação de 

conceito sobre o tema, como foi possível verificar nas respostas apresentadas, a mídia 

foi significativamente apontada como formadora de opinião sobre os conceitos de 

corrupção, diferentemente da formação familiar, que também foi apontada, porém, em 

baixa escala.  Sendo assim, foi compreendido que a população estudada tem uma visão 

mais ampla, mesmo apresentando em maioria, um único meio de alimentar suas 

informações, elas acreditam que a corrupção não está sujeita a apenas atos cometidos 

dentro das prefeituras, órgãos federais ou estaduais, mas também, em atos corriqueiros. 

Precisamos de mais transparência, sim, no setor público, mas, precisamos também, ser 

mais transparentes e corretos em nossas atitudes. 
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