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s últimas eleições confirmam que o Brasil se encontra
num processo de maturidade democrática. A
tranqüilidade com que se realizou o pleito, sem
tumultos e ameaças à ordem institucional, é
indicadora do momento por que passa nossa

democracia. É, portanto, dessepatamar que se inicia a discussão
da qualidade dessa democracia, na busca de seu aprimoramento.
O saldo das urnas é sempre um rico manancial para a reflexãoea
análise. A Revista do legislativo buscou extrair essematerial, coma
colaboração de cientistas políticos e economistas que aceitaram o
desafio de realizar o exame dosfatos no calor da hora. Os artigos
aqui publicados consolidam um trabalho iniciado no momento da
eleição, quando foram realizados, nos estúdios da 1VAssembléia,
diversos debates promovidos Pela Revista do Legislativo, com o apoio
do Departamento de Ciência Política da Universidade Federalde
Minas Gerais.
Dividindo espaço com as reformas constitucionais, a reformu
política deverá ocupar boa parte da agenda de discussões do
Congressoe da sociedade brasileira, nopróximo ano. Questõescomo
o votofacultativo, afidelidade partidária, ofinanciamento público
de campanhas, a regulamentação das Pesquisas e a distorção na
representação dos Estados no Congresso deverão ser amplamente
debatidas, para a definição do arcabouço político que oPaís deseja
para opróximo século.
Essas questões estão disseminadas nos temas aqui tratados, cuja
variedade não impede que as análises se cmzem e que alguns de
seus pontos sejam, até justificadamente, os mesmos. A sucessãoem
Minas, o impacto do voto eletrônico, o significado das trocasde
partido, a renovação dos quadros políticos e a situação dospartidos
estão aqui apresentadas, num conjunto que pretende oferecerao
leitor um pouco da nossa história política recente. A renovação no
Legislativo mineiro é abordada sob a ótica das mudanças
promovidas na instituição, nos últimos anos.
Este número traz, ainda, uma das monografias vencedor~ do
"Prêmio Escola do Legislativo", promovido pela Assembléia
Legislativa, com o objetivo de incentivar a produção de trabalhos
cientificos que possam contribuir para a elaboração de leis e o
exercício dasfunções de controle eflScalização.
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