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Resumo:

Esta tese analisa o tema da reforma política brasileira, sob o viés institucional, sem negligenciar,
porém, abordagens relativas a aspectos culturais, os quais, historicamente, também estão envolvidos
no debate  em torno da  reforma política no Brasil.  Trata-se de  tema dotado de centralidade  no
pensamento político brasileiro há décadas, com repercussão social crescente nos últimos anos. A
escolha do enfoque institucional se deu em virtude do fato de que, mesmo diante da ampla agenda
de enfoques e reivindicações que norteia o debate da reforma política, é em torno da engenharia
institucional  que  se  centra  a  maioria  das  discussões  travadas  nos  âmbitos  legislativo,  judicial,
político e social, relativas à busca do aprimoramento do regime democrático brasileiro. Com base
em pesquisas bibliográficas  e  documentais,  foram analisadas as possibilidades  e  tendências  das
propostas  e ações de mudança das instituições  políticas  brasileiras  em curso,  com impactos  na
engenharia institucional vigente e reflexos na ordem jurídica erigida pela Constituição Federal de
1988. Como objetos desta análise, problematizaram-se os temas da reforma partidária, da reforma
dos  sistemas  eleitorais,  dos  sistemas  de  governo,  da  liberdade  de  expressão  nas  eleições,  do
financiamento político, da reeleição, da unificação do calendário eleitoral, da ampliação dos meios
de participação política direta e da adoção de cotas de gênero nas eleições. Ao final, conclusões
foram apresentadas quanto à compatibilidade ou não das propostas em debate na reforma política
brasileira  em face do modelo maximalista de democracia,  erigido pela Constituição de 1988, e
quanto ao grau de necessidade de realização de reformas políticas no Brasil.
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