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A Reforma Política: uma síntese 

Flávia Costa Prado 

Os processos políticos e a política em si no Brasil não são tidos com apresso dentre o povo 

brasileiro, e isso se dá em razão de diversos motivos, porém, dois deles são entendidos como 

as causas principais. A primeira, portanto, é o fato de a educação pública brasileira não ser de 

grande qualidade e o ensino não ser orientado para a conscientização crítica e política dos 

indivíduos. A segunda é a sofisticação do debate que permeia o poder público que apesar de se 

resguardar diante da aparente prestação de contas e transparência, presta contas somente à elite 

politizada da sociedade, já que as informações disponibilizadas não alcançam a parcela pobre e 

desinstruída, que muitas vezes não compreendem nem mesmo as palavras e reportagens que se 

prontificam a difundir sobre determinados assuntos.  

 

No que diz respeito à Reforma Política que atualmente vem sendo rediscutida no Brasil, essa 

verdade se torna quase que tangível. Fato que é muito preocupante, pois, cada vez mais há 

espaço para o favorecimento de interesses próprios dos partidos e das figuras que ocupam os 

cargos públicos. Já que a participação da população na política é muitas vezes, indiferente, e 

não há, por parte daqueles que comandam o objetivo de mudar isso. 

 

É no citado contexto que se passa toda essa discussão sobre a reforma política. Dessa maneira, 

criou-se em 2017 uma comissão especial, responsável por analisar as proposições do projeto. 

Diante de Propostas de Emendas Constitucionais (PEC’s) e contrapropostas, as PEC 282 e 77 

são as que foram avaliadas no congresso. Assim, as questões que já foram aprovadas fazem 

parte da PEC 282/2016, que determina o fim das coligações partidárias e uma cláusula de 

desempenho (barreira) para os partidos que desejam ter acesso ao fundo partidário e a 

propaganda gratuita. Cláusula que diminuirá o número de partidos na câmara, pois, para terem 

acesso, precisarão a partir das próximas eleições em 2018 de que estes tenham elegido pelo 

menos um deputado em nove estados ou 1,5% dos votos válidos em nove estados.  

 

Com relação à PEC 77/2003, dois pontos foram consideravelmente discutidos e criaram alarde 

para os estudiosos e para a sociedade civil de forma geral. O primeiro ponto é o que 

popularmente se apelidou como “distritão”, no que se refere a este, a ideia seria a de transformar 

o modelo de eleição para deputados, que atualmente funciona de maneira proporcional aos 

votos individuais e a um coeficiente dos votos do partido como um todo, em um modelo 

majoritário, onde somente os candidatos mais votados ocupariam o Parlamento, fato que 



colaboraria para o desmantelamento partidário, já que os candidatos não mais poderiam se 

eleger pelo coeficiente eleitoral. 

 

A possibilidade de adoção deste modelo trouxe muitos questionamentos para os cientistas 

políticos e demais especialistas, os quais, em sua grande maioria, se posicionaram de maneira 

contrária ao projeto. Os argumentos que sustentam essa posição perpassam no que diz respeito 

às circunstâncias que seriam desencadeadas caso houvesse a aprovação do congresso. Em razão 

de eleger os mais votados, adotar o modelo de distrito potencializaria as fragmentações dos 

partidos, tornaria o sistema mais benéfico á candidatos mais poderosos e, portanto, seria menos 

representativo, mais massificado e tendencioso, dificultando a renovação parlamentar.  

 

O professor da UNB Luís Felipe Miguel, afirmou em uma entrevista ao jornal El País Brasil 

que: "a eleição fica muito mais vulnerável à força da popularidade prévia, do dinheiro e dos 

esquemas de currais eleitorais". E que "a expectativa é que aumente o peso das igrejas, do crime 

organizado, das subcelebridades e dos que já tem mandato e tem o poder da máquina 

partidária”. Sendo assim, no dia 19 de setembro de 2017, o plenário rejeitou o “distritão” e 

encerrou a votação sobre esse novo sistema eleitoral. Segundo o site da câmara legislativa a 

votação foi concluída com 205 votos a favor, 238 votos contra e 1 abstenção. 

 

O segundo ponto é a criação de um fundo de financiamento público para as campanhas 

eleitorais, algo em torno de 0,5% da receita líquida da União, o que se somaria em quase 4 

bilhões de reais, uma vez que os parlamentares se sentiram prejudicados quanto aos recursos 

usados em suas campanhas, já que em 2015 as contribuições por parte das empresas foram 

proibidas, porém, as doações podem ser feitas através de pessoas físicas e ou por parte do 

próprio candidato. 

 

A possibilidade de criação desse fundo é extremamente delicada, no momento em que o Brasil 

atravessa uma crise política e econômica, criar um fundo bilionário com dinheiro público para 

financiar campanhas é uma afronta ao povo brasileiro que tem sofrido com altas taxas de 

desemprego, recessão e desinvestimento em setores sociais básicos.  

 

Devido a esse cenário de instabilidade – principalmente econômico – e temendo uma reação 

popular, o plenário não aprovou a criação do fundo nos termos apresentados acima. Para que 

essas mudanças passem a valer para as próximas eleições em 2018, é necessário que fossem 



aprovadas até o dia 07 de outubro, por isso, não demorou muito para que outra proposta 

relacionada à criação de um fundo pudesse surgir e assim, no dia 26 de setembro de 2017, foi 

aprovado um fundo de 1,7 bilhões de reais, nomeado como fundo especial de financiamento da 

democracia. De acordo com o site do Senado o orçamento viria de 30% das emendas 

impositivas apresentadas pelos parlamentares orçamento geral da União mais uma 

compensação dos valores pagos ás emissoras, desfazendo as propagandas. 

 

Portanto, ao passo que ainda seja custoso assimilar tantas informações derivadas da estrutura 

política do país, ao passo que seja cada vez mais dificultoso prever possíveis jogadas políticas 

que majoritariamente não representam os interesses populares, e ainda entendendo que essas 

decisões tem impacto em todo o coletivo, é necessário que cada vez mais haja esforços para se 

compreender os desdobramentos dos processos políticos e que se consiga alcançar, ainda que 

gradualmente, a quebra da ideologia de indiferença quanto à responsabilidade da população na 

vida civil-política. E assim sendo, que esses esforços não só visem meramente o cunho 

informativo e assimilativo, mas, também o participativo e consequentemente ativo, já que todas 

essas alterações passam a valer nas próximas eleições de 2018, nas quais, os brasileiros irão ás 

urnas para eleger novo presidente, deputados federais e estaduais, governadores e senadores e 

por isso, a mídia, a população e os especialistas precisam estar atentos aos desfechos dessa 

reforma.  
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Desafios da Reforma Política no Brasil 

 

Lucas Cunha Cientista Político – UFMG 

 

O tema da reforma política tem despertado nos últimos anos atenção especial entre analistas, 

representantes eleitos e movimentos organizados no Brasil. Não há dúvida que há um clamor  

por aprimoramento das instituições da democracia representativa no Brasil, no entanto 

estamos longe de conseguir lograr qualquer consenso em relação ao sentido e em relação  aos 

mecanismos para se lograr melhorias no sistema político. Nesse debate, a atenção se volta, 

principalmente, para os efeitos que regras têm sobre o sistema eleitoral em termos de 

alteração no recrutamento político, fortalecimento dos partidos políticos e financiamento das 

campanhas eleitorais. É notório que há déficits de representação política no país, mas é 

também sabido que reformas políticas podem ter efeitos não calculados. Um exemplo disso 

é a proibição de doações por empresas, que acabou por aumentar as chances de eleição 

daqueles candidatos que possuem recursos próprios (candidatos super ricos). 

 

O sistema político brasileiro é caracterizado por ser uma república, presidencialista, 

federalista, multipartidária, com representação proporcional e com financiamento misto 

(público e privado) sem teto máximo para doações em campanhas eleitorais. Quaisquer 

modificações nas regras que regem o sistema político podem trazer consigo vantagens e 

desvantagens comparadas ao atual arranjo político. O principal desafio em termos de 

promoção de reforma política é construir um consenso a respeito de qual a direção da 

mudança desejada. Para tanto é necessário um diagnóstico preciso dos principais problemas 

que assolam o arranjo político-institucional do país. Cabe destacar a falta de 

representatividade do sistema, principalmente nas Casas Legislativas, a corrupção, a falta de 

transparência e a ineficiência. 

 

Outro desafio da reforma política é de onde será dada a sua partida. Ela pode surgir desde 



dentro do Congresso Nacional através de legislação ordinária ou Emenda Constitucional, do 

Executivo, por meio de um projeto de iniciativa do executivo, ou como tem sido comumente 

observado, do Tribunal Superior Eleitoral ou até mesmo do Supremo Tribunal Federal que 

tem poder (quando acionado para isso) para interpretar a constituição e criar jurisprudências 

em relação a temáticas que forem levadas até ele. Há ainda a possibilidade de se iniciar o 

processo de reforma política através de instrumentos e instituições atuais da democracia 

participativa brasileira, por exemplo, por uma consulta popular como plebiscito ou referendo. 

 

Caso a reforma política traga consigo elementos que restrinjam, direta ou indiretamente, os 

efeitos não desejáveis do atual sistema político ela poderá trazer ganhos em termos de 

representação, governabilidade e accountability. É comum que sejam destacados como entre 

esses efeitos indesejáveis a fragmentação partidária no Congresso Nacional, o poder dos 

interesses econômicos de pequenos grupos econômicos sobre o sistema político e a baixa 

representação dos interesses da sociedade nos partidos. 

 

A discussão sobre, por exemplo, a lista pré-ordenada ou lista fechada de candidatos nas 

eleições teria como efeito um sistema não mais centrado no candidato. Outra discussão é a 

proibição de coligações proporcionais para eleições proporcionais. Esse sistema obrigaria os 

partidos a apresentarem uma ou mais listas em que estejam elencados os candidatos com mais 

chances. Esse sistema de lista ordenada poderia ter como efeito a diminuição da fragmentação 

partidária nos legislativos, dado que o eleitor teria que fazer uma escolha entre partidos e não 

entre candidatos, o que pode ter como efeito uma vantagem maior de partidos que  tenham 

plataformas políticas mais “visíveis”. Esse sistema acaba por trazer vantagens aos partidos 

que já possuem maior representação no atual sistema e poderia dificultar a entrada no sistema 

político de novas demandas ou plataformas políticas presentes na sociedade. É exatamente 

por isso que essa proposta é tão fortemente apoiada pelos maiores partidos no Congresso e 

fortemente rejeitada pelos pequenos partidos. 

 

Outra proposta que, de modo recorrente, é apresentada nas propostas de reforma eleitoral é a 

cláusula de desempenho para partidos políticos, ou cláusula de barreira. Tal proposta é 

basicamente a tentativa de evitar a proliferação de legendas sem força eleitoral mínima ou 

reduzir número de partidos políticos já existentes. Na proposta que vem sendo discutida na 

Câmara dos Deputados há um mecanismo de cláusula de desempenho para acesso ao fundo 

partidário, que é o conjunto de recursos financeiros oriundos da União destinados anualmente 



aos partidos políticos. No ano de 2016 esses recursos, somados foram previstos no orçamento 

em R$ 819 milhões. 

 

Outra proposta que tem sido discutida é o fim das coligações proporcionais. Esse sistema, 

caso seja adotado, poderá acabara com a transferência de votos entre candidatos de mesmo 

partido ou mesmo de partido diferentes quando coligados. Esse sistema tende a tornar menos 

fragmentadas a Câmara dos Deputados, Assembleias Estaduais e Câmaras de Vereadores, 

dado que acabariam com possibilidade de um candidato de um pequeno partido que tiver 

muitos votos “puxar votos” e eleger candidatos do mesmo partido ou coligação com um 

número menor de votos. 

 

Uma proposta que visa acabar com as distorções do sistema proporcional é o chamado voto 

distrital, que acabaria por tornar, num recorte geográfico específico todos os distritos com 

magnitude um. Isso quer dizer que a eleição se torna na prática uma eleição majoritária, na 

qual o candidato mais votado no distrito é eleito. Não há consenso sobre quais são as 

delimitações geográficas do distrito. Na sua forma clássica o distrito corresponde a uma 

cidade média, a um conjunto de bairros de uma cidade grande, ou ainda um conjunto de 

cidades pequenas. A polêmica em relação ao “distritão” é exatamente a tentativa de 

transformar, no Brasil, cada unidade da federação em um distrito, de forma que os candidatos 

mais votados em cada estado seriam os eleitos. Esse sistema é adotado somente no 

Afeganistão, Kuait, Emirados Árabes Unidos e na República de Vanuatu – país insular da 

Melanésia na Oceania. 

Esse sistema acabaria por agigantar os grandes partidos e diminuir ou extinguir os pequenos 

partidos ou representações específicas como de grupos minoritários que teriam muita  

dificuldade em vencer a eleição em um distrito. Esse tipo de sistema pode ser matizado pela 

adoção do chamado sistema distrital misto, que distribui algumas cadeiras do legislativo em 

disputa pelo sistema majoritário e outras pelo sistema proporcional. 

 

Tanto o sistema distrital quanto o sistema de lista pré-ordenada só fazem sentido caso sejam 

modificadas as regras de financiamento das campanhas, dado que não faria sentido modificar 

o sistema eleitoral sem que sejam modificadas as regras que geram os efeitos mais maléficos 

ao sistema político. 

 

O financiamento das campanhas pode ser considerado, no modelo atual, como misto, dado 



que os recursos do fundo partidário podem ser somados a doações de pessoas físicas e 

jurídicas. Numa eventual restrição à doações privadas, sob o argumento de que as empresas 

e Pessoas Jurídicas não votam, poderia levar consigo a uma estagnação do atual sistema 

partidário, dado que os pequenos partidos teriam muita dificuldade em arrecadar recursos. 

Assim sendo, médios e pequenos partidos poderiam desaparecer do sistema político 

caracterizando assim uma espécie de “engessamento” do atual quadro partidário. 

Obviamente, há um conjunto de vantagens na proibição de doações de pessoas jurídicas, mas 

é fato que numa eventual proibição de pessoas jurídicas a candidatos, o efeito perverso dessa 

mudança poderá ser que candidatos com mais recursos possam fazer doações para as próprias 

campanhas e levarem uma vantagem maior sobre candidatos sem capacidade para fazer 

doações para as próprias campanhas. Outra possibilidade aventada quanto ao financiamento 

de campanha é adoção de um teto nominal de doações, que obrigaria candidatos a terem 

muitos doadores para viabilizarem suas campanhas. Talvez a mudança nas regras do 

financiamento das campanhas seja o calcanhar que Aquiles do atual sistema político 

brasileiro, dado que bloquear os interesses econômicos totalmente do sistema político é uma 

tarefa desafiadora para qualquer sistema democrático. 

 

Seja como for, qualquer mudança no sistema político brasileiro deve levar em conta os efeitos 

previsíveis e aqueles menos previsíveis de quaisquer mudanças nas regras político-eleitorais. 

Vale ressaltar que diminuir a fragmentação partidária, fortalecer os vínculos entre eleitores e 

representantes e diminuir os efeitos do poder econômico sobre o sistema político são fatores 

fundamentais numa eventual reforma política, o desafio está, sem dúvida, na concretização 

desses fatores em regras político-eleitorais justas.Vale lembrar por fim, que os desafios da 

reforma política no Brasil perpassam pela necessidade de se melhorar a qualidade da 

representação política, aprimorar os mecanismos de legitimidade do Estado frente às arenas 

de contestação democráticas e também de tornar o sistema mais inteligível ao eleitores, além 

de bloquear os interesses que atentam contra a constituição de uma república, de fato, no 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 



Da Primavera Árabe à Crise Atual: efeito reverso 

 Lorenzo Gontijo 

 

Para tratar do tema “Crise no Oriente Médio”, é importante primeiro compreender o que se quer 

interpretar como sendo uma crise. A conceptualização desse termo é essencial para a situação 

em questão, principalmente pelo fato de que o Oriente Médio perpassa por um emaranhado de 

acontecimentos ligados aos âmbitos político, econômico e social que necessitam de um recorte 

temporal e uma análise consistente para que se possa defini-las ou taxá-las como sendo parte 

de uma crise.  

 

Logo, para facilitar a compreensão da ideia proposta por esse texto e os eventos a serem 

analisados, entendamos como crise uma alteração brusca da estrutura política, econômica e/ou 

social dentro do sistema vigente que rege os Estados envolvidos geograficamente, e que 

resultam em uma continuidade de fatos degradantes para este mesmo sistema. A partir dessa 

concepção, é possível traçar uma lógica por trás dos acontecimentos marcantes que 

influenciaram na maneira como o Oriente Médio se encontra atualmente.  

 

Dentre eles, os conflitos vigentes na Síria, Iêmen e Iraque são os que mais chamam a atenção 

pela sua beligerância. Assim como a presença do terrorismo que afronta a soberania dos Estados 

com o extremismo do ISIS; a questão do Curdistão e os protestos a favor e contra sua 

independência; uma escalada nos conflitos entre palestinos e israelenses sobre os assentamentos 

ilegais de Israel; a Crise do Petróleo e a conturbada relação entre os países do Golfo Árabe, 

principalmente com relação ao embargo econômico imposto ao Catar; o governo da Turquia 

tomando medidas cada vez mais  antidemocráticas; a disputa pela hegemonia regional entre 

Arábia Saudita e Irã. Todos esses fatos são possíveis argumentos de uma crise no Oriente Médio 

contemporâneo, levando em conta que outros mais poderiam ainda ser citados.  

 

Compreendendo a última década como essencial para o desenvolvimento desta análise, é válido 

ressaltar episódios marcantes que aconteceram no início deste período que contribuíram para a 

redefinição do cenário regional. E a Primavera Árabe de 2011 foi, sem sombra de dúvidas, um 

dos mais relevantes.  

 

Primeiramente, é importante abordar o contexto político/social do Oriente Médio no final da 

primeira década do século XXI, marco temporal no qual é notável a presença de governos 



antidemocráticos em diversos Estados da região. Muitos deles, em ditaduras autoritárias que 

reprimiam seus cidadãos e os privavam de direitos básicos, agravando problemas sociais, 

políticos e econômicos.  

 

Muammar al-Qaddafi entrou no poder da Líbia em 1969; a família 

Assad tem governado a Síria desde 1970; Ali Abdulah Saleh se tornou 

presidente do Iêmen do Norte (posteriormente unificado ao Iêmen do 

Sul) em 1978; Hosni Mubarak chegou ao poder do Egito em 1981; e 

Zine el-Abidine Ben Ali, na Tunísia, em 1987. As monarquias 

aproveitaram ainda mais tempo no poder, com os Hashmitas 

governando a Jordânia desde a sua soberania como Estado-Nação, em 

1920; a família al-Saud, na Arábia Saudita, desde a sua unificação, em 

1932; e a dinastia Alauíta do Marrocos, que veio ao poder 

primeiramente no século XVII.  (GAUSE III, 2011).  

 

Como resposta a estes governos absolutos, a população, que já se sentia oprimida e submetida 

à baixa assistência do Estado e a um aumento da repressão, foi prejudicada também pelo 

impacto da crise econômica de 2008, fazendo com que o sentimento de descontentamento se 

tornasse ainda maior para com seus governantes. Essa situação se deteriorou em 2010-2011, 

quando as revoltas atingiram seu ápice.  

 

A Primavera Árabe foi um movimento popular que aconteceu em 2011, caracterizado por uma 

onda de protestos que visaram a alteração do cenário político, econômico e social da região e a 

deposição dos regimes ditatoriais vigentes no Oriente Médio e Norte da África. Dentre os países 

envolvidos, destacam-se a Tunísia, onde se teve início, o Egito, a Líbia, Síria, Iêmen, Arábia 

Saudita e Bahrein. As manifestações tomaram forma em dezembro de 2010, alcançando grande 

proporção de modo muito rápido, o que fez com que, em janeiro de 2011, por exemplo, Ben 

Ali (Tunísia) e Hosni Mubarak (Egito) já tivessem sido removidos do poder. 

 

A questão é que o “efeito cascata” que propagou as revoltas não se deu de maneira uniforme. 

Pelo contrário, é pertinente enaltecer que os acontecimentos, a intensidade e os resultados foram 

diferentes em cada caso, acompanhando às especificidades dos Estados envolvidos. Na Líbia, 

por exemplo, a revolução foi abafada por Muammar al-Qaddafi com muita repressão. Isso 

aumentou ainda mais o descontentamento do povo e a violência generalizada. Posteriormente, 

a OTAN realizou uma intervenção que deteriorou as instituições governamentais do país (que 

já estavam fracas), e que influenciaram diretamente na morte de Qaddafi por grupos rebeldes 

em outubro de 2011. A partir daí os vácuos de poder e regulamentação formados abriram 



brechas para a fortalecimento de milícias e grupos armados extremistas, que agiram de maneira 

oportunista para tomar o poder no país. Isso deu início a uma sangrenta guerra civil que 

permanece até hoje. (PRASHAD, 2012). 

 

Assim como na Líbia, a situação da Síria também piorou muito em decorrência da repressão 

adotada por Bashar al-Assad na tentativa de conter os protestos, principalmente porque as forças 

armadas reprimiram fortemente a população. Fato que causou um escalonamento do conflito 

quando civis começaram a pegar em armas e se unir a dissidentes do exército, formando grupos 

rebeldes interessados em derrubar a família Assad. Dessa forma, a guerra civil que assola o país 

até hoje tomou forma a partir desse contexto. (RICCI, 2016).  

 

É necessário também enfatizar o impacto do Estado Islâmico na região, que em um cenário de 

instabilidade política, econômica e social como o da Primavera Árabe e suas consequências, 

age de maneira pragmática e oportunista, com o objetivo de conquistar território e consolidar 

sua imagem no cenário internacional, aproveitando-se dos governos enfraquecidos pela 

revolução e pelo desgaste da estrutura estatal perante esse processo. Isso acaba por aumentar a 

atuação do grupo terrorista na região, gerando ainda mais conflitos e possíveis intervenções 

externas no Oriente Médio.  

 

Outro fator imprescindível para a análise é o impacto dos resultados negativos da revolução de 

2011 na crise migratória que o mundo vivencia. A insegurança e o aumento da violência nesses 

Estados que participaram da Primavera Árabe foram uma das principais causas para a 

mobilização do maior fluxo migratório da história contemporânea. Este que, nitidamente, acaba 

impactando não só a região, mas todo o ambiente internacional. 

 

Baseando-se nos principais interesses das revoluções de 2011 e a maneira como elas se 

desenrolaram em cada Estado, fica claro que o objetivo maior da população daqueles países de 

uma mudança de um governo autocrático que exercia poder por décadas para uma democracia 

com melhores perspectivas de vida, visivelmente não foi alcançado na maioria dos casos. A 

partir dessas acepções, fica mais clara a compreensão de que, por mais que a Primavera Árabe 

tenha sido um exemplo pertinente de fluxo ideacional no qual o Sistema agiu como “correia de 

transmissão” das revoltas por meio da interação - indivíduo x Estado – com a intenção de se 

buscar o progresso democrático, a consequência, na realidade, foi um comportamento 

contraintuitivo do próprio Sistema perante os Estados e todos aqueles indivíduos envolvidos. 



Acarretando em uma situação catalisadora para a possível crise no Oriente Médio atual, 

discutida ao longo da proposta.  
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