
Reforma Política: o que você precisa saber 

 

“É sempre mais necessária uma profunda reforma do sistema político brasileiro. Com o exercício 

desfigurado e desacreditado da política, vem a tentação de ignorar os políticos e os governantes, 

permitindo-lhes decidir os destinos do Brasil a seu bel prazer. Desconsiderar os partidos e desinteressar-

se da política favorece a ascensão de “salvadores da pátria” e o surgimento de regimes autocráticos. Aos 

políticos não é lícito exercer a política de outra forma que não seja para a construção do bem comum. 

Daí, a necessidade de se abandonar a velha prática do “toma lá, dá cá” como moeda de troca para 

atender a interesses privados em prejuízo dos interesses públicos.”  

(Nota da CNBB “O Grave Momento Nacional”, Aparecida – SP, 3 de maio de 2017.) 

 

O Congresso Nacional, mais uma vez, discute propostas de alteração do sistema político e 

eleitoral brasileiro. Dessa vez, há propostas que introduzem novidades na forma de escolha dos 

candidatos, outras que alteram o modo de financiamento das eleições e ainda aquela que propõe a 

substituição do presidencialismo pelo sistema de governo parlamentarista, entre tantas outras. É a 

chamada Reforma Política, que, por força da Constituição, precisa ser aprovada até o fim do mês de 

setembro deste ano de 2017, para que possa ser aplicada nas eleições gerais do ano que vem. Mas será 

que essa reforma é de conhecimento amplo dos cidadãos e cidadãs brasileiros? Quais os impactos 

dessas mudanças na qualidade da representatividade de nossa democracia, especialmente em relação à 

representação legislativa? Em que medida as mudanças propostas enfrentam o problema da 

governabilidade, sem repetir ou mesmo aprofundar os vícios notórios do chamado “presidencialismo de 

coalizão brasileiro”? Como definem a relação entre Política e Mercado, ou seja, como as mudanças 

propostas tratam do financiamento das campanhas e dos partidos? E como pretendem coibir o histórico 

abuso de poder econômico em época de eleições?  

Apesar da pressa demonstrada pelos parlamentares em aprovar as mudanças, há muitas 

questões pendentes sobre esse assunto. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem manifestado 

sua preocupação com o “grave momento nacional”, que expõe um crescente “descrédito e desencanto 

com a política e com os Poderes da República”. Ao mesmo tempo, renova a nossa fé de que não há 

saída para a crise senão pelo aprimoramento da própria democracia, que deve ser verdadeiramente 

participativa, livre da corrupção e da impunidade (seletiva), e, portanto, capaz de superar “o 

fisiologismo político que leva a barganhas sem escrúpulos, com graves consequências para o bem do 

povo brasileiro. A reforma política que buscamos é aquela que regata a credibilidade de nossas 

instituições representativas e que devolva para o povo o poder de decidir sobre seu futuro. Mas será 

que alcançaremos tais objetivos com as mudanças que tramitam no Congresso? Em que a CNBB e 

especificamente a Arquidiocese de Brasília, com sua capacidade de alcançar lideranças religiosas e de 

movimentos sociais, pode influenciar para o alcance deste resgate de credibilidade das instituições 

sociais? 

Para debater esse assunto, esclarecer aspectos centrais dessa reforma a Comissão Justiça e Paz 

do Distrito Federal promove a edição de setembro do “Conversas de Justiça e Paz”, dia 04, segunda-

feira, das 19h às 21h, no Auditório Dom José Freire Falcão (Anexo da Catedral). O evento terá 



transmissão ao vivo pelo perfil da CJP-DF no Facebook e será veiculado na programação da TV 

Comunitária de Brasília, canal 12 da Net. 

 Para compor a mesa como expositora contaremos com a jornalista Tereza Cruvinel. Militante do 

movimento estudantil nos anos 70, na Universidade de Brasília, Tereza Cruvinel sofreu com a repressão 

do governo militar e só pode retornar à Universidade após a anistia para concluir seu curso de 

Jornalismo em 1981. Ali fez também seu mestrado em Comunicação Social. Começou sua carreira 

profissional em 1982, dedicando-se logo ao jornalismo político. Atuou na TV Brasília, Jornal de Brasília, 

Correio Braziliense, Jornal do Brasil e O Globo, trabalhando neste último por 24 anos. Como repórter, 

cobriu a campanha das “Diretas Já”, a eleição de Tancredo Neves e a “Transição”, a Constituinte e todo 

processo de redemocratização. A partir de 1986 passou a escrever a coluna Panorama Político, na 

página 2 de O Globo, o que fez por 21 anos (1986-2007). Foi também comentarista política da 

Globonews nos primeiros 10 anos do canal. Tereza Cruvinel é autora do livro "Cristina Tavares - uma 

guerreira do jornalismo e da política" e co-autora de "Jornalismo político para estudantes".  

Também teremos a honra de contar com a participação do professor José Antônio Moroni, 

membro do colegiado de gestão do Inesc - Instituto de Estudos Socioeconômicos. Moroni é formado em 

Filosofia, tem pós-graduação em História do Brasil, Fundamentos em Educação Especial e Métodos e 

técnicas de elaboração de projetos sociais. Atua há mais de 30 anos em organizações não-

governamentais e movimentos populares, especialmente na área dos direitos humanos, questão 

democrática e participação popular. No Inesc, Moroni desenvolve atividades do colegiado de gestão, 

como a articulação com outras organizações e a coordenação dos três programas do Instituto 

(Orçamento e Direitos; Amazônia; e Monitoramento do Parlamento), e atua com mais ênfase nas 

seguintes temáticas: reforma política; participação popular e poder público; assistência social; criança e 

adolescente; e direitos humanos. José Antônio Moroni integra ainda a coordenação do FBO (fórum 

Brasil do orçamento) e do FNPP (fórum nacional de participação popular), a plataforma dos movimentos 

sociais pela reforma do sistema político, e é conselheiro do CDES (conselho de desenvolvimento 

econômico e social). 

 

Reforçamos, pois, o convite a toda a comunidade para a nossa Conversa de Justiça e Paz, de 

setembro, dia 4, das 19h às 21h, no Auditório Dom José Freire Falcão, Anexo da Catedral Metropolitana 

de Brasília. 

Informações: 3223 3512/3213 3335 


