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APRESENTAÇÃO



Objetivo Geral:  Consolidar propostas de 
prevenção à prática da corrupção 
fomentando a integridade social e a 
educação para a cidadania

Objetivo Específico: 
Criar um Programa de Prevenção  
Primária à Corrupção



1) Diretrizes definidas por meio de experiências 
nacionais e internacionais para a formação de 
cidadão ético e participativo

2)  Banco de boas práticas e iniciativas referentes a 
esse tema, disponibilizado em plataforma digital 
acessível a qualquer cidadão 

3)Programa de educação cidadã que reúna práticas 
de educação que tenham tido bons resultados, 
oferecendo-as aos ambientes com maior pertinência 

Resultados / Produtos Esperados



A Corrupção Sempre Existiu • Histórica
•Sistêmica
•Institucionaliza
da 
•Cultural

Flexibilização 
de regras 
• Desperdício 
das nossas 
riquezas 
naturais
• Nos Grandes 
escândalos de 
Corrupção
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O Combate à Corrupção também Existe
• No Controle 
Interno e Externo
  
• Na atividade das 
Polícias

• Na ação 
integrada dos 
Órgãos Estatais

• E inclusive nas 
Ações da ENCCLA 
e diversos outros 
fóruns 
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MAS...
• O Brasil só cresce 
nos índices de 
percepção da 
Corrupção
  
• As atividades 
repressiva têm 
avançado e 
conquistado grandes 
resultados

• Mas o Brasil em 
2016 ocupa ainda a 
79ª posição no 
ranking 



ÍNDICES QUE NOS DÃO IDENTIDADE 

4°PAÍS MAIS CORRUPTO – FÓRUM 
ECONÔMICO MUNDIAL (CHADE, 
BOLÍVIA E VENEZUELA)

TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL- 
79°caiu 10 posições de 2014 para 2016.

PAÍS MAIS VIOLENTO – OMS 

ENTRE OS 16 PIORES EM EDUCAÇÃO 
DOS 76 ANALISADOS PELA -OCDE



ÍNDICES QUE NOS DÃO IDENTIDADE 

RANKING DE COMPETITIVIDADE- FICOU EM 
57°ENTRE OS 61 PAÍSES ANALISADOS PELO 
IMD, 

FICANDO ATRÁS APENAS CROACIA, UCRÂNIA, 
MONGOLIA E VENEZUELA. EM 2010 ESTAVA 
NA 38 POSIÇÃO E JÁ ESTIVEMOS UM DIA NA 
6 POSIÇÃO, ATRÁS APENAS DO REINO 
UNIDO.

TUDO ISSO PARA A 9 ECONOMIA DO MUNDO. 



FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Art. 205. CF - A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.
ART. 214-V CF- PNE deve conduzir PROMOÇÃO 
HUMANÍSTICA do país
ART. 2-V DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE:
Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase 
nos valores morais e éticos em que se fundamenta a 
sociedade;



FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
LDB – Lei 9.394/96
Art. 22. A educação básica tem por finalidades 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 
indispensável para o exercício da cidadania... 
Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica 
observarão, ainda, as seguintes diretrizes:
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, 
aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao 
bem comum e à ordem democrática;



FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Convenção De Mérida Promulgada No Brasil Pelo Decreto 
5.687/06 – Convenção das Nações Unidas contra a 
corrupção
Artigo 13  - Participação da sociedade:
        1. Cada Estado adotará medidas... para fomentar a 
participação ativa de pessoas e grupos que não pertençam ao 
setor público, como a sociedade civil, as organizações não-
governamentais e as organizações com base na comunidade, na 
prevenção e na luta contra a corrupção, e para sensibilizar a 
opinião pública a respeito à existência, às causas e à gravidade 
da corrupção, assim como a ameaça que esta representa.        



FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 Essa participação deveria esforçar-se com medidas 
como as seguintes:       
 a) Aumentar a transparência e promover a contribuição 
da cidadania aos processos de adoção de decisões;
        b) Garantir o acesso eficaz do público à 
informação;
        c) Realizar atividade de informação pública para 
fomentar a intransigência à corrupção, assim como 
programas de educação pública, incluídos programas 
escolares e universitários;
       



Onde está a Corrupção no 
Brasil?

Qual será a CAUSA RAIZ DA 
CORRUPÇÃO?

Onde podemos combater a 
Corrupção?

PODEMOS FAZER ALGO A 
MAIS!

Vídeo de 1978



TRIPÉ DO COMBATE À CORRUPÇÃO

•CONTROLE E DETECÇÃO DE DESVIOS DE RECURSOS 
PÚBLICOS 

•PREVENÇÃO PRIMÁRIA – EDUCAÇÃO 

•REPRESSÃO À CORRUPÇÃO 

(HACKFEST, IFC, 
AMARRIBO, 
OBSERVATÓRIO 
SOCIAL)

(MELHORIA DA 
LEGISLAÇÃO DE 
EFICIÊNCIA DA 
JUSTIÇA)

CONSCIENTIZAÇÃO, 
CONCURSOS CULTURAIS, 
AUDITORIAS CÍVICAS,  AÇÕES, 
RODAS DE CONVERSA, TEATRO



Prevenção Primária
à Corrupção 

Educar para 
Cidadania e 
integridade social

Fomentar a formação de 
cidadãos participativos no 
enfrentamento à corrupção 
e mais imunes a sua 
prática



Quais os valores que podem prevenir, por 
meio da formação do cidadão, as  
práticas de corrupção da nossa 
sociedade?



Estratégias Mundiais de Sucesso no 
Combate à Corrupção Hong 

Kong
Eslováquia Botswana

Abordagem 
de Valores e 

Capital 
Humano

Campanhas nos meios de comunicação  

Seminários para funcionários públicos

Formação para funcionários públicos 

Propaganda temática  

Programas educativos integrados no 
sistema escolar 

Referendos / Sondagens à população

Código de Valores 

Legislação e 
Sistemas de 
Fiscalização 
e Sanções

Agências especializadas 

Redução de número de funcionários públicos

Aumentos salariais

Descentralização

Simplificação e redesenho de estruturas e 
processos burocráticos

Privatização de empresas estatais 

Legislação e 
Sistemas de 
Fiscalização 
e Sanções

Tribunais (especializados) 

Leis anticorrupção e previsão de sanções

Sistemas de auditoria interna



Algumas conclusões das experiências 
anteriores

• O carácter holístico (tripé) das estratégias 
apresentadas é uma das características mais 
importantes para o sucesso alcançado; 

• A formação do cidadão por meio da educação 
focada em valores é característica comum às 
experiências apresentadas e a outras;

• Países com níveis de corrupção sistêmica optam 
geralmente por estratégias mais abrangentes; 

• Quaisquer estratégias anticorrupção devem ser 
direcionadas a todos os níveis hierárquicos do 
funcionalismo público. 



O caso de Hong Kong
• De um país extremamente corrupto, Hong 

Kong passou ao 17º mais honesto no ranking 
de percepção da corrupção da 
Transparência Internacional

• O caminho foi uma estratégia de combate à 
corrupção de três frentes: 
1) investigação e punição efetivas da corrupção;
2) implementação de controles internos, 
transparência, auditorias, estudos e pesquisas de 
percepção; e
3) educação, conscientização e marketing. O 
primeiro “slogan” da agência anticorrupção de 
Hong Kong foi “denuncie a corrupção”. 



Este Compromisso 6 da ENCCLA 
busca preencher esta lacuna histórica 
nas ações de Combate à Corrupção no 
Brasil



Vamos ver uma forma de 
desenvolver a Ação 6. 

O ponto essencial para cumprir 
o Objetivo Geral de 
Consolidar uma proposta de 
prevenção à prática da 
corrupção

Será por Meio da  Criação 
de um Programa 
Prevenção  Primária à 
Corrupção



Este Programa Prevenção  
Primária à Corrupção

Será Dividido 
em Cinco Fases



1
2
3
4
5

Campanha  Nacional de 
Prevenção Primária à Corrupção

Edital de Chamamento público

Seleção e classificação dos 
Projetos 

Disponibilização do Banco de 
Projetos e Boas Práticas

Perspectiva de Futuro na 
ENCCLA
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fim 

Promover a Campanha 
em diversas mídias
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Campanha  Nacional de 
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Edital de Chamamento público

Seleção e classificação dos 
Projetos 

Disponibilizar o Banco de Projetos 
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Perspectiva de Futuro na 
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Convidar 
sociedade civil, 
mercado e 
academia a 
apresentarem 
projetos/ 
iniciativas/ boas 
práticas de 
prevenção 
primária à 
corrupção

Convidar 
Administração 
Direta e 
Indireta a 
participar da 
Campanha de 
Prevenção 
Primária à 
Corrupção e 
compartilhar 
suas iniciativas 
e boas práticas 
já desenvolvidas 
neste tema  

Mapear as 
experiências 
existentes com 
foco na 
educação para a 
cidadania e 
integridade 
social 
selecionando e 
classificando 
dentro da lógica 
do Programa
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Os projetos serão 
selecionados segundo os 
critérios exclusivos de 
prevenção primária à 
corrupção.Estes serão 
organizados em várias 
categorias para dar 
mais organicidade ao 
Programa e uma visão 
estratégica do que 
dispomos ou 
necessitamos
Além de Projetos 
executados serão 
selecionados também 
projetos conceituais
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O Banco de Projetos e 
Boas Práticas será 
disponibilizado em 
ambiente virtual
O acompanhamento e 
monitoramento dos 
resultados será um dado 
novo e relevante para as 
próximas decisões da 
Ação 6 ENCCLA
Formação de um think 
tank dedicado ao tema 
de Prevenção Primária à 
Corrupção com os atores 
de diversas iniciativas 
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Oferecer 
educação para a 
cidadania na rede 
escolar como uma 
ferramenta 
essencial para os 
resultados 
desejados no 
controle da 
corrupção.

Criar uma Rede 
entre Estado, 
Academia, 
Mercado e 
Sociedade Civil 
para aplicação, 
replicação e 
ampliação de 
projetos 
reconhecidamente 
exitososEstender 
progressivamente 
o número de 
escolas e de 
projetos aplicados
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Divisão dos Trabalhos 
• Formulário de Expectativas 

e Contribuições
• 1ª Parte: Livre
• 2ª Parte: Lista de Demandas

• Aprovação:
• Programa de Prevenção Primária 

à Corrupção
• Cronograma de Execução

• Reuniões Setoriais

•  



Cronograma
EVENTO OBJETIVO DATA / PRAZO

Primeira reunião do grupo de 
trabalho

Aprovação do plano de trabalho;
Aprovação do plano do Projeto;
Apresentação da estratégia e da Campanha 
Nacional de Prevenção Primária à Corrupção.

7 de março

Obtenção das manifestações 
dos colaboradores sobre a 
estratégia do edital

Levantamento das alterações necessárias para 
redigir a versão final da minuta do edital e 
apresentação da Campanha Nacional de 
Prevenção Primária

7 de abril 

Segunda reunião do grupo de 
trabalho

Obter a redação final do edital e o cronograma de 
lançamento, divulgação, inscrições e avaliação do 
concurso/chamamento

18 de abril

Terceira reunião do grupo de 
trabalho 

Apresentação dos resultados do Edital; 
Apresentação do status do cronograma de 
avaliação do concurso/chamamento

6 de junho 

Quarta reunião do grupo de 
trabalho 

Validação dos projetos selecionados após o 
processo de avaliação; Apresentação do 
cronograma para a universalização das mesmas 
nas plataformas digitais selecionadas  

15 de agosto

Entrega do relatório final

Apresentação dos resultados para avaliação; 
Apresentação do plano de difusão; Apresentação 
do plano de implementação das propostas 
vencedoras para o ano de 2018; Proposta de plano 
de trabalho da elaboração de um “think tank” em 
combate à corrupção através da prevenção na 
instância primária

3 de outubro



NÚMERO DO 
PRODUTO

NOME DO PRODUTO
MÊS DE 

CONCLUSÃO

1
Campanha Nacional de Prevenção Primária à 
Corrupção Chamamento Público/Concurso

Abril

1.1 Diretrizes da minuta definidas Abril
1.2 Edital redigido Abril
1.3 Edital divulgado Abril
1.4 Inscrições realizadas Abril
2 Seleção realizada Agosto

2.1 Premiação realizada Agosto

2.2
Propostas inseridas nas plataformas 
digitais

Agosto

3 Relatório final concluído Outubro
3.1 Plano de difusão obtido Outubro
3.2 Plano de implementação obtido Outubro

3.3

Plano de trabalho da implementação do 
“think tank” em combate a corrupção 

através da prevenção na instância primária 
obtido

Outubro

Cronograma estimado de entrega dos produtos:





• Discussão de modelos de formação de pilares 
centrais na formação do cidadão

• Prospecção para selecionar as melhores 
experiências adequadas a sedimentar a temática, 
bem como outras formas de interação social

• Selecionar, a partir dos modelos recebidos, as 
melhores propostas / práticas e depositar em 
plataforma digital

• Identificação de parceiros com experiências 
aplicáveis da educação infantil até a universidade, 
com objetivo de formação em valores éticos e 
consagrados no ordenamento jurídico

Atividades 



Descrição da Ação 6
A Ação 6 da ENCCLA pretende lançar uma campanha 

preventiva de combate a corrupção, entendendo que é 
necessário uma mudança de cultura por meio do incentivo 
a valores morais prioritariamente nos estágios iniciais da 
educação e complementarmente nos outros estágios da 
vida acadêmica. 

Para tanto a Campanha Nacional de Combate a Corrupção da 
Ação 6 da ENCCLA criará uma rede envolvendo Sociedade 
Civil, Governo e Mercado, identificando, por meio de um 
edital de chamamento público, boas práticas e projetos 
que trabalhem os temas da Integridade Social e a 
Educação para a Cidadania, fomentando, fortalecendo e 
integrando-os em torno da Campanha Nacional de 
Combate a Corrupção da ENCCLA. 
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