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7

apresentação

 ■ Desde a redemocratização o tema da Reforma Política se faz presente na agen-
da política brasileira, mobilizando a sociedade civil e tendo sido objeto de muito 
trabalho por parte dos representantes políticos eleitos. A contar da promulgação 
da Constituição Cidadã em 1988, são quase trinta anos em que grandes mudanças 
ocorreram. Neste período o Brasil já viveu dois processos de impeachment, o ple-
biscito sobre o sistema de governo em 1993 e o referendo em 2005 sobre a venda 
de armas de fogo, além da mudança no tempo de duração do mandato de presi-
dente da república com estabelecimento da reeleição aprovada em 1996, e rejeitou 
o sistema de lista fechada por duas vezes, em 2007 e 2015, entre outros pontos 
marcantes. Vários têm sido os tópicos a partir dos quais se tem buscado aperfei-
çoar o sistema político brasileiro, e neste ínterim, o modo como os partidos estão 
estruturados e interagem com a sociedade também têm mudado, de tal modo que 
observamos na atualidade uma grave crise de representação, a evidenciar o dis-
tanciamento entre eleitores e eleitos, desdobrando-se em desconfiança e descon-
tentamento. As pessoas mais jovens sentem-se insuficientemente representadas, 
conforme mostram diversas pesquisas recentes, algumas publicadas inclusive em 
recentes números dos Cadernos. Os escândalos de corrupção vêm sendo identifi-
cados e investigados, produzindo um imenso volume de novas informações e com 
larga cobertura midiática, trazendo para muitos um sentimento de descrença, ao 
passo que para tantas outras pessoas traduz-se em busca de mudanças e reforça o 
anseio por reformas no funcionamento da política no Brasil.

A Fundação Konrad Adenauer tem participado ativamente das discussões 
sobre a Reforma Política ao longo dos anos, tendo realizado numerosos projetos 
que abordaram este assunto direta ou indiretamente. Diversas iniciativas, como 
cursos de educação política, seminários e workshops foram organizados em par-
ceria com parceiros locais, convidando diversos setores da sociedade ao debate 
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democrático. Aos eventos somam-se várias publicações, que têm sido lançadas 
com o objetivo de contribuir para o diálogo entre diversos atores sociais, assim 
como para a compreensão da realidade política do país. Desde as políticas sobre 
estabilização e as reformas estruturais, partidos políticos e sistemas eleitorais e os 
diversos aspectos relacionados à Reforma Política, vários especialistas contribuí-
ram com suas análises, sempre no sentido de buscar um entendimento o mais 
lúcido quanto possível sobre o cenário político e as mudanças em voga.

Agora, pouco tempo após as votações que definiram novas mudanças na 
política brasileira, este número da série Cadernos Adenauer é dedicado uma vez 
mais ao tema da Reforma Política, apresentando um conjunto de artigos que 
investigam as mudanças em diversos aspectos da atividade política, contemplan-
do os seguintes temas: análise crítica da reforma, os partidos políticos, a cláusu-
la de barreira, as coligações, o financiamento de campanhas, o papel do Poder 
Judiciário, a representação feminina, além de um capítulo que faz uma compara-
ção entre os sistemas eleitorais do Brasil e da Alemanha, entre outros. Gostaria de 
registrar aqui meu agradecimento a todos cujo empenho possibilitou a concreti-
zação deste projeto, na expectativa de que esta publicação possa contribuir para o 
debate sobre este tema fundamental.

Jan Woischnik
Representante da Fundação Konrad Adenauer no Brasil
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