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RESUMO

Este  trabalho tem como objetivo  mostrar  o  que é  a  política,  a  corrupção,  como
acontecem no Brasil e, principalmente, como afetam diretamente o bem-estar dos
cidadãos brasileiros quando se diminuem os investimentos públicos na saúde, na
educação, em infraestrutura, segurança, habitação, entre outros direitos essenciais à
vida. E por fim, revelar o que aconteceu com essa nação que era pacífica e cegada
pela mídia.

Palavras-chave: Política, Corrupção, Desenvolvimento, Povo, Democracia.



5

ABSTRACT

This paper aims to clarify what is the policy, what is corruption, their relationship with
Brazil and especially what happens when directly affects the well-being of Brazilian
citizens  when  decreases  public  investments  in  health,  education,  infrastructure,
security, housing, among other rights essential to life. Finally, reveal what happened
to that nation was completely peaceful and blinded by the media.

Keywords: Politics, Corruption, Development, People, Democracy.
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1 INTRODUÇÃO

O problema da corrupção afeta diretamente o desenvolvimento e bem-estar da sociedade.

O objetivo  deste  trabalho é  mostrar  o  problema da  corrupção,  por  que  acontece  e  como

influencia na vida de cada um de nós. Realizou-se pesquisa bibliográfica de um tema que

pertence às áreas de conhecimento filosófico, sociológico e a todas que estudam a sociedade.  

O estudo fundamenta-se na situação atual do país, vivida por todos nós, submetidos ao que

o sistema nos impõe. A pesquisa parte do conceito de política, seu surgimento, as transições

mais importante no Brasil, até uma breve exposição sobre a corrupção e, enfim, sua influência

no desenvolvimento e na vida de toda a população.

Este trabalho pretende ter uma contribuição social e política, não aprofundando muito,

mas  também  não  deixando  de  fora  nenhuma  parte  importante.  Sendo  assim  uma  breve

apresentação de alguns momentos da história recente do Brasil.
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2 POLÍTICA 

Política  é  a  ciência  da  governação  de  um Estado  ou  Nação  e  também  uma  arte  de

negociação  para  compatibilizar  interesses.  O  termo  tem  origem  no  grego  politiká,  uma

derivação  de  polis que  designa  aquilo  que  é  público.  O  significado  de  política  é  muito

abrangente e está, em geral, relacionado com aquilo que diz respeito ao espaço público.

Na  ciência  política,  trata-se  da  forma  de  atuação  de  um  governo  em  relação  a

determinados temas sociais e econômicos de interesse público: política educacional, política

de segurança, política salarial, política habitacional, política ambiental, etc.

O  sistema  político  é  uma  forma  de  governo  que  engloba  instituições  políticas  para

governar uma Nação. Monarquia e República são os sistemas políticos tradicionais. Dentro de

cada um desses sistemas podem ainda haver variações significativas ao nível da organização.

Por exemplo, o Brasil é uma República Presidencialista, enquanto Portugal é uma República

Parlamentarista.

Num significado mais abrangente, o termo pode ser utilizado como um conjunto de regras

ou normas de uma determinada instituição. Por exemplo, uma empresa pode ter uma política

de contratação de pessoas com algum tipo de deficiência ou de não contratação de mulheres

com filhos menores. A política de trabalho de uma empresa também é definida pela sua visão,

missão, valores e compromissos com os clientes.

2.1 Origem da Política

A política surgiu na Grécia clássica,  no período da história  humana no qual  o  pensar

mítico  era  englobado  pelo  pensar  racional.  Vários  foram os  fatores  que  a  originaram.  O

surgimento da polis (cidade-estado) foi o elemento decisivo para que a política fosse criando

suas bases no mundo grego, e, assim, nas cidades, nascesse a grande preocupação em como

administrar  bem a  polis.  O  surgimento  da  política  no  mundo  grego  eclodiu  de  maneira

complexa pelos ideais de homens e sociedades pensadas pelos filósofos.

Na Caldéia, em Sabá e no Império Inca, vigorava a verdadeira arte de governar, de acordo

com  as  Leis  da  Criação.  Poderiam  chamar  esses  regimes  de  autocracias,  porém  com
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diferenças fundamentais em relação ao conceito que se tem hoje, pois a autocracia daqueles

tempos não era o "regime do mais forte", e sim o "regime do mais sábio".

Com o passar do tempo,  as  formas de governo foram mudando.  Atualmente,  a  forma

considerada a mais aperfeiçoada é a Democracia. É o regime em que a vontade da maioria é

soberana. Fazendo, assim, com que haja políticos que gostariam de tornar o país um lugar

melhor, mas, também, com que haja políticos desonestos, que pretendem apenas aproveitar-se

das pessoas, que, confiando em suas mentiras, os elegem a autoridade do país.

2.2 Política no Brasil

O Estado brasileiro é dividido primordialmente em três esferas de poder: o Poder Executivo, o

Legislativo e o Judiciário:

Poder Executivo é o poder do Estado que, nos moldes da constituição de um país, possui a

atribuição de governar o povo e administrar os interesses públicos, cumprindo fielmente as

ordenações legais;

Poder Legislativo é aquele que tem num país a tarefa de legislar, ou seja, fazer as leis. No

Brasil, o Poder Legislativo é composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

O Poder Judiciário tem como função garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e

resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado.

O Brasil é uma república federal presidencialista, de regime democrático-representativo.

Em nível federal, o poder executivo é exercido pelo Presidente. É uma república porque o

Chefe de Estado é eletivo e temporário. O Estado brasileiro é uma federação pois é composto

de estados dotados de autonomia política garantida pela Constituição Federal e do poder de

promulgar suas próprias Constituições. É uma república presidencial porque as funções de

chefe  de Estado e chefe de governo estão  reunidas  em um único  órgão:  o  Presidente  da

República. É uma democracia representativa porque o povo dificilmente exerce sua soberania,

apenas elegendo o chefe do poder executivo e os seus representantes nos órgãos legislativos,

como também diretamente, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Isso acontece

raramente, o que não caracteriza uma democracia representativa.
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3 CORRUPÇÃO

Em uma primeira acepção, o verbo "corromper" tem um sentido mais amplo que a prática

pura e simples de corrupção política. Neste primeiro sentido, o verbo "corromper" significa a

transformação - danosa para a sociedade - da personalidade da pessoa alçada à posição de

exercer poder sobre os demais cidadãos.

A corrupção política é o uso das competências legisladas por funcionários do governo para

fins  privados  ilegítimos.  Um  ato  ilegal  cometido  por  um  funcionário  público  constitui

corrupção política somente se o ato estiver diretamente relacionado às suas funções oficiais.

No Brasil, as pessoas que obtêm poder político tendem a usá-lo em benefício próprio. O

poder político, mesmo não sendo absoluto, tende a corromper.

   3.1 Tipos de Corrupção

Para  demonstrar  a  situação  que  vivemos  no  Brasil,  pretendo  explicar,  de  forma  bastante

reduzida, os tipos de corrupção que aqui acontecem. Portanto, os tipos de corrupção mais

comuns estão entre estes:

- Extorsão - Constranger outra pessoa, usando violência ou ameaçando, com o objetivo de

obter para si ou para outrem benefícios econômicos, ou permitir que isto seja feito.

- Peculato - Abuso de confiança cometido por um funcionário público. Por exemplo, um

juiz fazer uso pessoal de um carro apreendido.

- Estelionato - Tipo de fraude. Obter para si ou para outros, vantagens ilícitas em prejuízo

de alheio induzindo alguém em erro. Por exemplo, loterias falsas.

- Concussão - Exigir vantagem para deixar de exercer função pública, como, por exemplo,

um fiscal cobrar dinheiro para fingir que não vê os vendedores ambulantes ilegais.

- Improbidade administrativa - Significa administração de má qualidade, desonesta, de má

conduta que acabe por lesar o patrimônio público.

- Desvio de dinheiro público - Apropriação de receitas do Estado para, por exemplo, gastar

em campanha.

- Corrupção passiva - Aceitar dinheiro a troco de favores ilícitos.

- Corrupção ativa - Oferecer dinheiro visando à obtenção de favores ilícitos.

- Tráfico de influências - Tipo de corrupção em que a moeda de troca não é dinheiro, mas

troca de favores. É um dos crimes mais difíceis de provar.
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3.2 Corrupção no Brasil

A corrupção  no Brasil  afeta  diretamente  o  bem-estar  dos  cidadãos  brasileiros  quando

diminui  os  investimentos  públicos  na  saúde,  na  educação,  em  infraestrutura,  segurança,

habitação, entre outros direitos essenciais à vida, e fere criminalmente a Constituição quando

amplia a exclusão e a desigualdade social. Na prática a corrupção ocorre por meio de desvio

de recursos  do orçamento público da União,  dos  Estados  e  dos  Municípios,  destinados  à

saúde,  educação, Previdência e programas sociais e de infraestrutura que,  entretanto,  são

desviados para financiar campanhas eleitorais,  corromper funcionários públicos ou mesmo

para contas bancárias pessoais no exterior.

Os  escândalos  e  a  existência  de  nepotismo  e  corrupção  no  Brasil  não  têm  origem

determinada; talvez tenham sido herdados de nossos colonizadores portugueses, que na época

da colonização tinham uma corte corrupta e cheia de golpes. Segundo Raymundo Faoro a

corrupção é um "vício" herdado do mundo ibérico resultado de uma relação patrimonialista

entre  Estado  e  Sociedade.  Os  casos  de  corrupção  e  nepotismo  no  Brasil  não  eram

desconhecidos pela população. Porém, em 1992, quando o presidente Fernando Collor  de

Melo foi impedido de continuar governando, foi  a primeira vez que a imprensa apresentou

detalhes e provas documentais e a real extensão dos desvios de recursos públicos e denunciou

desmandos nos poderes executivo e legislativo, fato ocorrido por interesses particulares da

imprensa.

Um  dos  principais  problemas  que  dificultam  o  combate  à  corrupção  é  a  cultura  de

impunidade  ainda  vigente  no  país.  A justiça  é  morosa  e  aqueles  que  podem pagar  bons

advogados dificilmente passam muito tempo na cadeia ou mesmo são punidos. Além disso, o

fato de os políticos gozarem de direitos como o foro privilegiado, sendo julgados de maneira

diferente da do cidadão comum, também contribui para a impunidade.
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4 COMO A CORRUPÇÃO  ATRAPALHA O DESENVOLVIMENTO

Agora que vimos o que é a política e o que é a corrupção, veremos o que elas juntas fazem

com  uma  nação  tão  grande  como  o  Brasil.  A  ONG  "Transparency  International"

(Transparência Internacional)  mostra a posição dos países de acordo com seus índices  de

corrupção. Observando a posição do Brasil em relação aos outros países, podemos comparar

com a outra tabela, a das maiores economias do mundo, na qual o Brasil está em 7° lugar,

atrás apenas de alguns países desenvolvidos e à frente de muitos, também. Já na tabela de

corrupção,  o  Brasil  ocupa  a  69ª  posição,  atrás  de  países  desenvolvidos  e  outros

subdesenvolvidos, mas está ali, junto e à frente de países de baixíssima qualidade de vida.

Mundo: Índice de Percepção da Corrupção-2012.

Fonte: http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/

http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/
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As 15 maiores Economias do Mundo no começo de 2013

Fonte:  http://adventismoemfoco.wordpress.com/2013/01/26/uma-das-provas-da-

inspiracao-sobrenatural-da-biblia-as-15-maiores-economias-do-mundo-no-comeco-de-2013/

A corrupção é uma prática ilegal, embora muitas vezes frequente no Brasil e, sobretudo,

nas sociedades não democráticas. Consiste em privilegiar alguém em detrimento de outros;

aceitar propinas; desviar recursos públicos e privados. A falta de transparência nas decisões e

a impunidade dos “crimes de colarinho branco” (crimes cometidos por pessoas de alta posição

social), típicas de regimes não democráticos, acabam por incentivar a corrupção, que é maior

nos países do Terceiro Mundo.

A prática da corrupção prejudica a maioria da população, principalmente os mais pobres,

pois desvia recursos que poderiam ou deveriam ser aplicada em saúde, educação, melhoria

dos transportes coletivos, habitação popular etc. Além disso, a corrupção aumenta os custos

das empresas, que têm de pagar propinas, o que significa que esse custo vai ser incorporado

aos preços das suas mercadorias e, afinal de contas, recairão sobre a população em geral.

Dessa forma, a corrupção atrapalha ou até mesmo, dependendo do seu volume, inviabiliza o

http://adventismoemfoco.wordpress.com/2013/01/26/uma-das-provas-da-inspiracao-sobrenatural-da-biblia-as-15-maiores-economias-do-mundo-no-comeco-de-2013/
http://adventismoemfoco.wordpress.com/2013/01/26/uma-das-provas-da-inspiracao-sobrenatural-da-biblia-as-15-maiores-economias-do-mundo-no-comeco-de-2013/
http://adventismoemfoco.wordpress.com/2013/01/26/uma-das-provas-da-inspiracao-sobrenatural-da-biblia-as-15-maiores-economias-do-mundo-no-comeco-de-2013/
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desenvolvimento econômico e social de uma nação.

Como  regra  geral,  há  menos  corrupção,  embora  nunca  chegue  a  zero,  nos  países

democráticos e desenvolvidos, e muito mais nas nações não democráticas e subdesenvolvidas.

A transparência no Governo sempre diminui a corrupção, e o contrário, os que não prestam

contas à ninguém, são os mais corruptos.

No entanto, a questão da corrupção no Brasil é muito mais profunda. Apenas uma pequena

parte  dos  casos  descobertos  vem a  público.  Grande parcela  fica  escondida  nas  entranhas

públicas. Temos a corrupção política, a corrupção de servidores e de cidadãos desonestos. A

corrupção sempre tem dois lados, um corrompendo e outro sendo corrompido.

Se pararmos para pensar, mesmo que inconscientemente, somos nós que financiamos toda

essa corrupção. Os corruptos visam ao dinheiro público, que, em última análise, é o seu e o

meu dinheiro, que disponibilizamos para a manutenção da sociedade. Na medida em que os

recursos destinados a financiar hospitais, escolas, saneamento básico e outras necessidades

primárias são desviados, debaixo de nossos narizes, e não tomamos qualquer atitude, também

temos nossa parcela de responsabilidade, por uma simples questão de omissão.

     

4.1 O povo brasileiro acordou

Até alguns meses atrás o que ouvíamos dizer do povo brasileiro era: "uma nação apática,

preguiçosa, acomodada, pacífica.". E agora, o ano de 2013 é conhecido como a época em que

o povo brasileiro finalmente se desprendeu das amarras impostas por um controle de mídia e

governamental,  finalmente acordou e foi para as ruas reivindicar o que é seu por direito.

Revoltas,  manifestações,  protestos  tomaram conta  do  país  em busca  das  décadas  e  mais

décadas de "circo" com o dinheiro público, dos impostos mais altos do mundo, pelo fato de

que só nesse ano de 2013, em 5 meses e meio, já foram acumulados mais de 720 bilhões de

reais em impostos. E qual o resultado disso para a população? Um sistema de saúde medíocre

e patético, uma educação praticamente nula e um transporte privatizado que custa uma fortuna

e tem uma qualidade péssima. O que o povo quer saber é onde estão os 720 bilhões de reais

arrecadados em impostos, onde estão os 1,5 trilhão de reais acumulados em impostos apenas

no ano de 2012.
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Um governo corrupto, focado extremamente no desvio de riquezas e na manutenção das

máfias controladoras do poder econômico do país, que serve para financiar as campanhas dos

mesmos políticos corruptos. O povo foi à rua lutar contra este governo, contra uma política

que acha sensato um investimento de 1,5 bilhão de reais na construção de um estádio em

Brasília, enquanto sua população morre na fila dos hospitais.

O governo tenta impedir o direito de o povo protestar, utilizando a Polícia Militar, que

nada mais é do que um fantoche nas mãos daqueles que têm poder. Mas não conseguiu, pois

não existe força política no mundo para impedir uma população de descontentes. E por que

esses políticos corruptos tentaram impedir este direito do povo? Porque estão em pânico, com

medo  de  que  a  FIFA  perceba  o  que  acontece  no  Brasil,  medo  que  o  mundo  tome

conhecimento do que acontece com a população brasileira, porque é nisso que esse governo se

foca, na maquiagem, na tentativa de ludibriar o mundo para imaginarmos o Brasil como um

país maravilhoso pra se viver, enquanto a população apenas luta para tentar sobreviver, sem

oportunidade, sem educação, sem saúde.

Pela primeira vez em décadas, o povo está unido para mostrar aos governantes quem tem o

poder, o que é a verdadeira democracia. Esta é a hora em que o povo tem seu espaço para

lutar contra a má administração, contra os maus gastos do poder público.
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5 CONCLUSÃO

O desenvolvimento de uma nação, o bem-estar de uma sociedade, a qualidade de vida do

povo, tudo depende, e muito, da forma que é administrada e governada. Se quem detém o

poder de Governo não age adequadamente, o povo é prejudicado. Se a corrupção no Governo

restringe da população seus direitos, não são os governantes que pagam por isso. O Brasil é

muito prejudicado em seu desenvolvimento  por  toda corrupção a que é submetido.

O que  vemos  neste  país  são  crianças  viciadas  em drogas,  bandidos  soltos  nas  ruas  e

cidadãos presos em casa,  analfabetismo - em um país  que é a  7ª  economia  do mundo -,

pessoas  passando  fome,  morrendo  em  filas  de  hospitais.  Estas  são  apenas  algumas

consequências do que a corrupção faz com o país.

A corrupção atrapalha o desenvolvimento de qualquer país. É preciso que as leis sejam

respeitadas  e  os  corruptos  sejam  punidos.  No Brasil há  um  projeto  de  lei  aprovado

pelo Senado, em junho de  2013,  e  atualmente  em análise  pela Câmara  dos  Deputados  do

Brasil, propondo que se considere a corrupção um crime hediondo.

Os Tigres Asiáticos, por exemplo, que foram explorados pelos E.U.A, hoje exploram os

Novos  Tigres  Asiáticos,  pois  aprenderam  e  se  desenvolveram,  principalmente  no  setor

tecnológico e social. O Brasil está longe ainda de conseguir alcançar um dos “Velhos Tigres”,

pois  não  há  investimentos  do  governo  no  que  foi  fundamental  para  tal  crescimento:  a

educação..

Estima –se que 20% do PIB brasileiro é perdido para a corrupção, isso quer dizer menos

dinheiro  para  a  educação,  saúde,  as  estradas,  o  desenvolvimento  científico  e  tecnológico,

previdência,  justiça,  segurança,  cultura,  esporte  entre  outras  coisas  essenciais  para  o

crescimento econômico e social de qualquer país.  Sem esse crescimento,  não há como se

desenvolver: manter-se-á em inércia até que as leis sejam respeitadas. É preciso mudança para

que tudo melhore, e os únicos que podem conseguir essa mudança são o próprio povo, em

uma sociedade democrática na qual o poder é do povo, para o povo, e  pelo povo.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Crime_hediondo
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_dos_Deputados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_dos_Deputados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_no_brasil
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