
RESUMO 

 
A preocupação com os efeitos nefastos da corrupção tem estimulado a realização de 

estudos e pesquisas sobre o tema, visando uma melhor compreensão do fenômeno. O 

presente trabalho tem como objetivo central a identificação dos elementos de 

continuidades e mudanças da corrupção política ocorrida nos últimos 50 anos no Brasil, 

quadra que foi dividida em três períodos, de modo a permitir uma análise comparativa 

adequada às particularidades dos mesmos. O primeiro período (1964-1985) retrata o 

autoritarismo do regime militar; o segundo (1985-2002) cobre a primeira etapa da 

redemocratização; e o terceiro (2003-2014), o que chamamos de segunda etapa da 

redemocratização. Sustenta ainda a hipótese de que a corrupção no terceiro período 

assumiu características distintas das praticadas nos períodos anteriores, particularmente 

devido a certas concepções políticas que culminaram por alçar os partidos políticos à 

condição de atores principais das ilicitudes. Além das principais abordagens teóricas 

sobre o assunto, procedemos a um levantamento de 90 casos de corrupção ocorridos 

durante essa trajetória de meio século, através de fontes documentais que possibilitaram 

a identificação de variáveis associadas às organizações, instituições e atores políticos, as 

quais permitiram o estabelecimento das diferenças e semelhanças que marcaram os 

casos de corrupção no marco histórico estabelecido. 
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ABSTRACT 

 

The concern regarding the evil effects of corruption has led to the performance of 

studies and researches on the topic, aiming at a better undestandin of the phenomenum. 

This work has as its main objective to identify elements of continuity and change 

related to corruption within the last 50 years in Brazil. Such time interval was divided 

into three periods in order to allow a comparative analysis, in accordance with the 

peculiarities of each period. The first period (1964-1985) portrays authoritarianism of 

the military regime; the second one (1985-2002) covers the first stage of the 

redemocratization process;and the third one (2003-2014), what we call its second stage. 

It states the hypothesis that the corruption in the third period presents diferente 

characteristics from the ones in the previous periods, especially due to certain political 

concepts which turned political parties into leading actors within the corruption arena. 

Besides the most important theoretical approaches on the topic, this work displays 90 

cases of corruption that took place within that half century, through documental sources 

which allowed the identification of variables associated to the organizations, institutions 

and political actors. Such variables enabled us to establish differences and similarities 

among the corruption cases studied. 
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