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Projeto de Leitura

Corrupto!



Conhecendo a obra
Título: Corrupto!
Autor: Júlio Emílio Braz 
Ilustrações: André Rocca
Coleção: Toda Prosa
 Sinopse: A vida de Armando e sua família muda drasticamente, para pior, de uma hora para 
a outra. Acusado de fraudes na previdência para enriquecimento próprio, ele se vê repenti-
namente cercado por agentes federais, advogados e, principalmente, xingamentos, olhos e 
dedos em riste de pessoas que apontam para ele e sua família na rua e na escola, provocando 
uma situação que não sabem como controlar. Esse caos repentino colocará em xeque não só 
as relações com amigos e conhecidos, mas sobretudo as que existem entre eles mesmos.
Assuntos: corrupção, ética, família, relações humanas.
Interdisciplinaridade: Sociologia, Filosofia, História.

Por que esse livro foi indicado?
Os alunos do 9o ano têm condições de ler livros maiores e de discutir temas mais complexos 

e sérios, que exigem maior conhecimento de mundo e maturidade. O livro de Júlio Emílio Braz 
aborda um tema que está constantemente nos noticiários, a corrupção. Por ser uma realidade 
muito presente na vida dos brasileiros e por ser debatida muitas vezes à exaustão, é importante 
conhecer todos os lados dela e refletir sobre suas causas.

Por que esse livro foi indicado na obra Tempo de 
Português – 9o ano?

O objetivo deste Projeto de Leitura, desenvolvido para acompanhar a obra Tempo de Portu-
guês – 9o ano, é disponibilizar a você, professor, um material que amplie o trabalho com a Uni-
dade 3 – O que indigna você?, cuja temática são formas de crítica social. Ele também pode ser 
usado para trabalhar a Unidade 8, que aborda manifestos, boas ferramentas para reivindicações 
e críticas sociais.

Aquecimento
Comece uma conversa com os alunos sobre a corrupção no Brasil. Para isso, você pode citar 

um caso famoso, atual ou antigo. Evite mencionar diretamente políticos e/ou partidos políticos a 
fim de promover um debate o mais imparcial possível. Observe a reação dos alunos. É muito pro-
vável que esse debate os leve a discutir a recorrência dos crimes de corrupção no Brasil. Embora 
seja essencial refletir sobre isso, é importante também os alunos entenderem que a corrupção não 
é exclusividade do Brasil e que ela existe no mundo todo. Você pode levar notícias sobre casos de 
corrupção em outros países para ilustrar esse ponto. 

Depois dessa conversa, pergunte aos alunos o que eles imaginam que ocorre com as pessoas 
corruptas ao cometerem crimes. Será que elas pensam nas consequências para a sociedade, para 
elas mesmas e para a família? Será que, após serem descobertas, elas se arrependem? Qual será 
o impacto de suas ações na vida de seus familiares?

Em seguida, explique que lerão um livro sobre o tema.
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Encaminhamentos
Comece explorando o título do livro com os alunos. É importante entenderem bem o que a 

palavra corrupto significa (devido a seu largo uso, muitas vezes as pessoas a usam sem compre-
ender inteiramente seu significado, tornando-o vazio). Chame a atenção deles para o ponto de ex-
clamação. O que pode indicar nesse caso? Leia com eles também a epígrafe, que traz um trecho 
da obra de Charles Darwin. O que os alunos entendem por ela e qual imaginam ser sua relação 
com o livro? É interessante aproveitá-la ainda para incrementar a discussão sobre a recorrência 
dos crimes de corrupção, pois ela foi escrita no século XIX, ou seja, mostra que o problema não 
é algo novo. Leia com eles também a quarta capa. Que pistas ela dá aos alunos sobre a história? 

Como o livro é extenso, você pode pedir que o leiam em casa, dando a eles um prazo. Se 
preferir, pode também propor que a cada encontro eles o tenham lido até certo ponto.

Solicite que, quando lerem o livro, marquem as passagens que julgarem mais importantes 
para a história, que mostram uma “virada” nos eventos, uma mudança de rumos. Peça também 
que marquem aquelas que possam ter causado uma quebra de expectativa neles. Depois, solicite 
que compartilhem quais passagens marcaram e por quê. Esses pequenos exercícios os ajudam a 
compreender o texto.

Fechamento
Pergunte aos alunos o que acharam do livro, de como a história é narrada, dos personagens 

etc. Em uma roda de conversa, peça que relacionem o livro ao debate inicial. Alguns dos fatos que 
mencionaram aparecem na história? Há algo nela que eles não imaginavam? Ou semelhanças com 
casos reais de corrupção?

Em seguida, organize uma roda de debate com eles. Para isso, você pode convidar um profes-
sor de Sociologia, História ou Filosofia. O debate deve abordar a história, suas semelhanças com 
os casos reais e o impacto que o crime do personagem Armando teve na família dele. Quais foram 
as consequências e como a família reagiu? Como os alunos imaginam que seja na vida real? Deba-
tam também o problema da corrupção no Brasil e no mundo. Por que esse crime é tão recorrente? 
Ele costuma estar mais presente em que tipo de relações (por exemplo, a relação entre empresas 
e políticos)? Para isso, você pode retomar com eles a passagem do livro em que Herbert conversa 
com o professor de Geografia a respeito do caso do pai e do problema da corrupção no Brasil, 
que é muito antigo. Você pode aproveitar para discutir medidas mais efetivas contra a corrupção. 

Para finalizar, peça aos alunos que reúnam as próprias conclusões sobre o debate e que as 
resumam em uma crítica social. Para isso, use a Unidade 3 do livro Tempo de Português – 9o ano, 
que apresenta, por exemplo, o rap. Eles devem escolher uma forma de fazer isso pelos meios 
apresentados na Unidade 3 ou na forma de charge, de fotografia, de tirinha etc. O importante é 
que a crítica social fique evidente. Como alternativa, você também pode utilizar a Unidade 8, que 
aborda os manifestos, e pedir aos alunos que redijam, em grupos, manifestos contra a corrupção, 
orientando-os a ser originais, a evitar clichês, lugares-comuns etc. Como exemplo, você pode 
apresentar-lhes alguns manifestos artísticos, como o Manifesto Antropofágico e o Manifesto da 
Poesia Pau-Brasil, ambos de Oswald de Andrade (os dois estão disponíveis em: <www.ufrgs.br/
cdrom/oandrade/oandrade. pdf>).
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Ampliando o tema
As pequenas infrações do dia a dia 

Para esse trabalho é interessante contar com a ajuda de professores de Sociologia, Filosofia 
ou História. Ainda que esses professores não lecionem para o 9o ano, é interessante enriquecer a 
atividade com profissionais dessas disciplinas.

Peça aos alunos que tentem definir com as próprias palavras o que é corrupção. Em seguida, 
pergunte se acham que ela ocorre apenas no meio político e empresarial. Eles provavelmente 
responderão que não, mas desafie-os a dar outro exemplo e observe as respostas.

Depois pergunte se pequenas ações de nosso cotidiano podem também ser contrárias às leis 
e por quê. Como exemplo, você pode falar sobre pessoas que tentam subornar outras para con-
seguir algo, adultos que falsificam carteirinhas de estudante para pagar menos por ingressos etc. 
Os alunos já haviam pensado nisso? O que isso revela sobre nós mesmos e a nossa sociedade? 
Pergunte se acham que o fato de haver muita corrupção no meio político acaba normalizando as 
corrupções do dia a dia, fazendo parecer que não são crimes. Procure levar o debate por esse ca-
minho, mostrando que a impunidade acaba dando um mau exemplo a toda a sociedade, mesmo 
que esta afirme que condena crimes em todas as suas formas. 

Após o debate, proponha que iniciem uma campanha de conscientização a respeito do tema, 
procurando levar os demais alunos e funcionários da escola a refletir sobre os próprios atos e 
sobre como alguns deles podem, em maior escala, ser danosos a todos nós. Para isso, solicite 
que, em grupos, eles pensem em exemplos de corrupção no dia a dia e façam cartazes com eles, 
explicando brevemente o que são e por que estão errados. No final, podem mostrar que a con-
clusão é que todos nós saímos perdendo com esses pequenos atos, pois acabam causando mais 
problemas a todos. Para esse trabalho você pode propor que os alunos usem o gênero textual ex-
plorado na unidade (o rap ou o manifesto). Eles podem, por exemplo, compor rimas com críticas 
para falar sobre essas coisas ou então, em conjunto, escrever um manifesto da turma contra essas 
práticas, explicando por que são prejudiciais a todos.

A mídia e os escândalos
Além de ser vítima dos crimes de Armando, a família também sofre com o julgamento que 

as pessoas, conhecidas ou não, fazem dela, mesmo que seus membros não tenham praticado o 
crime nem soubessem dele. Eles se sentem observados e julgados o tempo todo. Armando, é 
claro, sente-se da mesma forma. Isso ocorre porque o escândalo de corrupção, na história, está 
muito presente na mídia, pois dá ibope, e ele acaba, de certa maneira, por afetar o cotidiano das 
pessoas, envolvendo-as.

Isso abre a possibilidade de uma discussão interessante sobre como a mídia cobre os mais 
diversos casos, inclusive crimes hediondos. As notícias têm um tom imparcial ou costumam, de 
alguma forma, fazer juízo de valor? Elas levam a sociedade a refletir sobre o ocorrido ou acabam 
também tornando o acontecimento uma espécie de produto?

Solicite aos alunos que se juntem em duplas para que levantem ideias a respeito desse  assunto. 
Para estimulá-los e dar-lhes um ponto de partida, pergunte de que casos de crimes diversos eles 
mais se lembram. Eles passaram muito tempo na mídia? Por quê? Será que se a mídia os tratas-
se de outra maneira, com menos sensacionalismo, a sociedade lidaria com eles de outro jeito? 
Lembre-os de cenas que costumam aparecer quando um crime choca a sociedade: multidões 
na delegacia, pichações na casa do autor do crime, linchamentos e, mais recentemente, ataques 
virtuais nas redes sociais. Por que as pessoas fazem isso se não estavam envolvidas no crime de 
forma nenhuma? Será que essas atitudes ajudam em algo? Os alunos devem refletir sobre como a 
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sociedade em geral lida com esse tipo de acontecimento, mesmo quando não há certeza de que 
o suspeito realmente cometeu o crime. 

No final, eles podem escrever uma redação que resuma o que pensam sobre o assunto, usando 
para isso os argumentos e as conclusões a que chegaram durante a reflexão com os colegas. 

Para saber mais
Os efeitos da corrupção 

O tema da corrupção costuma provocar grandes debates na sociedade. O difícil, no entanto, 
é enxergar os efeitos que ela tem em nosso cotidiano, porque muitas vezes não sabemos como 
ela está relacionada a várias áreas de nossa vida. Um exemplo é a precariedade dos serviços pú-
blicos, que deveriam ser muito melhores e atender de forma adequada todos os cidadãos que 
recorrem a eles. Os efeitos da corrupção ficam mais evidentes quando se chega a um hospital 
público e não há leitos suficientes, remédios, equipamentos etc., ainda que o imposto pago para 
esse tipo de serviço seja muito alto, embora fique claro que em algum momento ele não foi inves-
tido onde devia.

No entanto, os crimes de corrupção podem ter efeitos muito maiores e mais complexos, 
o que torna mais difícil ainda entendê-los e compreender como fomos afetados. É o caso, por 
exemplo, de pessoas que fraudam a Receita Federal, fazendo com que o Estado arrecade menos 
dinheiro e, assim, invista menos em serviços públicos. É também o caso de políticos que fraudam 
licitações, contratam um serviço muitas vezes pior apenas para favorecer o dono da empresa, que 
é próximo a eles, e acabam prejudicando as pessoas que o utilizam. Entender esses “esquemas” 
é importante para aprendermos a reconhecê-los e contestá-los.

Para continuar esse debate e mostrar até onde isso pode chegar, você pode assistir com os 
alunos ao documentário Trabalho interno (2010), que mostra como algumas poucas pessoas con-
seguiram causar uma crise financeira mundial em 2008 por meio de esquemas corruptos que be-
neficiavam apenas elas mesmas. Essa crise persiste até hoje em alguns países e, apesar de ter sido 
superada em outros, aprofundou as desigualdades econômicas e sociais (como ocorreu nos EUA). 

Para isso, você pode convidar os professores de Geografia, História, Sociologia e Filosofia 
para debater o tema e o documentário com os alunos.

Sobre o autor
Júlio Emílio Braz

Por que escrever um livro sobre corrupção e ainda por cima para jovens? Porque a considero 
perniciosa a constituição de uma nação, já que se define pela visão minúscula do bem-estar pes-
soal em detrimento do bem-estar de todos. Nada é mais daninho que a corrupção, pois por meio 
dela inviabilizamos a nós mesmos e a própria existência de um país onde cada um se sinta parte 
e não mero espectador dos problemas cotidianos que nos afligem. Esse é um mal de ontem, de 
hoje e espero que não seja do futuro no qual estarão todos os jovens que lerem este livro. Na 
verdade, foi por causa desta esperança que este livro foi escrito.

André Rocca
Sou ilustrador e diretor de arte em série para animação. Estudei na escola Quanta Academia 

de Artes, onde me tornei professor dos cursos de Técnicas de Pintura, Ilustração e Pintura Digital. 
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Quando fui convidado para ilustrar este livro, ainda sem saber de qual tema ele trataria, fui surpre-
endido pela oportunidade de poder colaborar com uma obra tão sensível e tão tocante ao triste 
cenário de nossa política atual. Foi um processo criativo intenso e imersivo, de tentar entender o 
drama de uma família vítima de um mal tão ordinário e retratar isso nas ilustrações, tal como foi 
harmoniosamente muito bem-feito no texto. Sem dúvida, foi uma experiência incrível.
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Atividades
1. Em sua opinião, por que a corrupção é um crime tão recorrente no Brasil e no mundo?

2. O que você acha que poderia ser feito para diminuir o problema da corrupção? Converse com 
um colega e escreva abaixo as ideias que tiveram. 

3. Às vezes, pode-se ter a impressão de que os outros países não têm problemas com corrupção, 
mas isso não é verdade. Pesquise algum caso de corrupção em outro país e descubra qual foi 
seu desfecho. As pessoas envolvidas foram punidas? Como? Qual foi a reação da sociedade? 
Será que isso influenciou a pena (ou a ausência dela)?

4. Em sua opinião, crimes diferentes merecem penas diferentes ou deveriam ser todos tratados 
da mesma forma? Por quê? 

 

Respostas pessoais. Para ajudar os alunos, relembre com eles o que foi discutido em sala de 

aula sobre o assunto. É importante relembrá-los que a corrupção não é um problema exclu-

sivo de um ou de outro país, mas existente no mundo todo.

Respostas pessoais. Oriente os alunos a refl etir criticamente sobre o problema, sem apelar 

para lugares-comuns.

Respostas pessoais. Como exemplo, você pode apresentar o caso da presidente da Coreia 

do Sul, Park Geun-hye, que foi afastada, entre outros motivos, por acusações de corrupção 

envolvendo empresas e fundações. Ela foi afastada após grandes manifestações do povo sul-

-coreano quando as acusações começaram a surgir.

Respostas pessoais. Para esse exercício, é interessante debater brevemente com os alunos 

diferentes crimes (como pequenos furtos e desvios milionários de dinheiro), sendo também 

importante lembrá-los de que é necessário levar em conta os direitos humanos quando se 

fala de punição (reforce que respostas contrárias aos direitos humanos não serão toleradas).
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