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L9 Poder Legislativo brasileiro, desde o início do processo de
redemocratização do País, foi colocado na berlinda, com seus
atos e decisões sendo acompanhados por uma sociedade mais

atenta e participativa e, portanto, mais exigente em relação à qualidade de sua
representação no âmbito do Poder. Essa marcação cerrada é natural, tanto pela
natureza do Poder Legislativo, mais aberto ao público e dependente mesmo
dessa participação, quanto pelas mudanças que ele experimentou a partir da
Constituição de 1988. A nova Carta Magna devolveu ao Legislativo muitas das
competências que lhe haviam sido subtraídas durante os regimes militares,
reconduzindo-o a um dos pólos fundamentais do sistema político brasileiro.
Reinvestido do seu papel, o Legislativo ganha maior destaque no script da
democracia brasileira e passa, assim, a ter uma fiscalização mais rigorosa da
sociedade. Mas se esse processo é natural, é também razoável que, depois de
tanto tempo representando um papel secundário na vida política do país, o
Poder Legislativo necessite rever suas práticas, readequando-as às suas novas
atividades e buscando uma nova sintonia com os anseios e expectativas da
sociedade. Esse é um processo, que vem sendo trilhado pela sociedade e seus
legítimos representantes.
Alguns sinais de mudança nesta relação já podem ser percebidos. Pelo menos
parte da sociedade está consciente de que tem um papel a desempenhar na
história da democracia brasileira. Pelo menos parte dos parlamentares está
consciente de que é preciso refortalecer o Poder, através de novas práticas
políticas e da modernização da estrutura funcional do Legislativo brasileiro.
Isso é o que está mostrando esta edição da Revista do Legislativo. A matéria de
capa faz um relato das discussões que estão sendo travadas no interior das
Casas Legislativas, com o intuito de atualizar e modernizar seus regimentos
internos. Outra reportagem situa o desempenho da sociedade brasileira nesse
processo, e uma terceira, mostra como o Legislativo está se aparelhando para
melhor representar o seu papel. O professor da Universidade de São Paulo
Fernando Limongi, um dos autores da pesquisa "Terra Incógnita: o
funcionamento do Congresso brasileiro", sintetiza ainda, numa entrevista, as
principais conclusões do seu trabalho e algumas recomendações para o
aprimoramento do Legislativo brasileiro.
Ainda nesta edição, os consultores da Assembléia Legislativa apresentam uma
análise dos resultados, em Minas Gerais, das eleições de 1994 e a nova
composição partidária no Estado. E o fato mais instigante deste pleito foi o
grande número de votos brancos e nulos. Para o Senado, praticamente 50% do
total de cédulas computadas foram invalidadas ou não preenchidas; para a
Câmara Federal, 45%, e para a Assembléia Legislativa, 39%. Um resultado
que exige atenção, pois pode ser interpretado como mais um sinal da
insatisfação dos eleitores com a classe política brasileira, reforçando a
necessidade e urgência das mudanças, que estão já em discussão nas Casas
Legislativas.
Uma reportagem sobre o Mercosul e o impacto desse novo acordo comercial na
economia mineira e uma entrevista com o escritor peruano Mano Vargas Llosa
são os outros dois temas desta edição da Revista do Legislativo.
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