
 

 

OS EFEITOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 
DA CORRUPÇÃO NO BRASIL 

 

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de 

Questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. Receberá 

nota zero a redação que desrespeitar os direitos humanos; apresentar menos de sete linhas; 

fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo ou apresentar parte do 

texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos 

construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma 

padrão da língua portuguesa sobre o tema OS EFEITOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA 
CORRUPÇÃO NO BRASIL , a presentando proposta de intervenção que respeite os direitos 

humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 

defesa de seu ponto de vista. 

TEXTO 1 

Corrupção vem do latim corruptus, que significa quebrado em pedaços. O verbo corromper 

 A corrupção pode ser definida como utilização do poder ou 

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

interesse, de um integrante da família ou amigo. A corrupção é presente (em maior evidência) 

em países não democráticos e de terceiro mundo. Essa prática infelizmente está presente nas 

três esferas do poder (legislativo, executivo e judiciário). O uso do cargo ou da posição para 

obter qualquer tipo de vantagem é denominado de tráfico de influência. Toda sociedade 

corrupta sacrifica a camada pobre, que depende puramente dos serviços públicos, mas fica 

difícil suprir todas as necessidades sociais (infraestrutura, saúde, educação, previdência etc.) 

se os recursos são divididos com a área natural de atendimento público e com os traficantes 

de influência (os corruptos). Quando o governo não tem transparência em sua administração 

é mais provável que haja ou que incentive essa prática, não existe país com corrupção zero, 

embora os países ricos democráticos tenham menos corrupção, porque sua população é mais 

esclarecida acerca dos seus direitos, sendo assim mais difíceis de enganar. Atualmente existe 

uma organização internacional que tem como finalidade desenvolver pesquisas nos países 

ão. A partir da pesquisa é feita uma classificação de acordo 

com a nota que vai de 0 a 10. Alguns dados revelam que o primeiro lugar com nota 9,7, que 

corresponde à margem de confiança, é a Finlândia; e o Brasil ocupa 54° com nota 3,9, margem 

de confiança 37-41%. 

 

Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/o-que-corrupcao.htm  

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/o-que-corrupcao.htm


 

 

TEXTO 2 

5 EFEITOS DANOSOS DA CORRUPÇÃO QUE VOCÊ NÃO VÊ 
O DESCONTENTAMENTO DOS BRASILEIROS COM O TEMA FICOU MAIS DO QUE  

EVIDENTE NOS ÚLTIMOS MESES, MAS SERÁ QUE PENSAMOS REALMENTE  

EM TODOS OS LADOS DO PROBLEMA? 

 

São Paulo  A insatisfação dos brasileiros com a corrupção ficou mais do que evidente nos 

últimos meses com as manifestações que tomaram conta do país. Embora os protestos 

tenham tido como estopim o aumento das tarifas do transporte público, a corrupção também 

foi apontada como um dos principais motivos para levar os manifestantes às ruas. 

compara o Brasil com outros países na avaliação de políticos, se tem uma percepção de 

corrupção bem mais alta do que a média 

 

 Embora a 

indignação da população aconteça devido à conclusão óbvia de que os recursos desviados 

deveriam ser utilizados em áreas essenciais como saúde, educação e transporte, muitas vezes 

não há a consciência de que a prática da corrupção também esconde outras consequências 

tão sérias quanto esta.  Em entrevista a EXAME.com, Abdenur ajuda a enumerar essas 

consequências. Confira a seguir 5 efeitos danosos não visíveis da corrupção. 

 

1) MULTIPLICAÇÃO DOS PREJUÍZOS -  
Indústria (CNI) mostra que cada R$ 1 desviado pela corrupção representa um dano para a 

 O não recolhimento de 

impostos e os empregos que deixarão de ser criados, por exemplo, entram nesta conta. 

Segundo Abdenur, embora não seja possível mensurar exatamente qual é o prejuízo total 

causado pela corrupção, os fatores multiplicadores não podem ser ignorados.  

 

2) “CONTAMINAÇÃO” DOS HONESTOS - Outro efeito que pode ser percebido é a 

s públicos que antes exerciam suas 

funções corretamente podem passar a agir pensando em benefício próprio ao perceberem as 

vantagens que os colegas desonestos obtêm. No mínimo, sentirá um grande desestímulo na 

profissão. 

muitas vezes os honestos são ameaçados caso não concordem em fazer parte do esquema 

medidas severas de punição. 

 

3) AUMENTO DA INEFICIÊNCIA - O excesso de burocracia também pode fazer parte do ciclo 

 O diretor do ETCO dá como exemplo neste caso a figura do 

despachante, que é um intermediário contratado pelo cidadão diante da dificuldade que ter 

servidores públicos para agilizar o serviço. O excesso de burocracia torna o sistema ainda mais 

 



 

 

 

4) SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE DO CIDADÃO - Reduzir a corrupção a zero é quase 

o, na opinião do especialista, é 

impunidade. Nos Estados Unidos, a média para que uma sentença em casos de corrupção 

saia é de um ano. Já no Brasil, esse tempo é de  Segundo ele, a quantidade de 

recursos permitidos pelo sistema judiciário brasileiro contribui para que casos sejam 

arrastados até sua prescrição, fazendo com que culpados saiam ilesos de suas acusações. 

 

 

5) DESMORALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES (E DA DEMOCRACIA) - Pesquisa realizada pelo 

Ibope no auge das manifestações de junho já havia apontado que 89% dos entrevistados não 

se sentiam representados por partidos políticos. No início deste mês, novo levantamento da 

instituição revelou que a confiança dos brasileiros nas instituições em geral e nos grupos 

sociais caiu 7 pontos em relação ao ano passado. 

 

enfrenta uma crise que só será resolvida com a criação de mais pontes de interlocução com a 

 

 

No entanto, o diretor do ETCO acredita que o descrédito nas instituições é muitas vezes 

cenário não é tão ruim como as pessoas pensam. O país está melhor que muitos dos nossos 

vizi  O diretor 

do ETCO afirma que o Brasil possui fortes órgãos e instituições de controle como a 

Controladoria Geral da União (CGU) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), 

que tiveram avanços em sua autonomia nos últimos anos. 

 

Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/5-efeitos-danosos-da-corrupcao-que-
voce-nao-ve/  

 

 
 ENTENDA A CORRUPÇÃO NO BRASIL DE UM MODO SIMPLES 

https://www.youtube.com/watch?v=OmVca2R32wk 
 

KULTIVI - REDAÇÃO | ENEM - CORRUPÇÃO  
https://www.youtube.com/watch?v=g8YFDT7_CnQ 
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