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REVISTADO 0Legislativo

A

crise da representação política é um dos temas que vem sendo,
nestes anos 90, intensamente debatido nos meios acadêmicos. Seus
efeitos contaminam a maioria das democracias modernas, incluindo
o Brasil, embora aqui a crise apresente sintomas particulares, pró-
prios de um país ainda em fase de reconstrução da sua democracia.

Nesta edição da Revista do Legislativo, cientistas políticos e parlamentares
discutem a dimensão desta crise e as saídas para este fenômeno político.

Para alguns entrevistados, a discussão do tema precisa ser urgentemente
ampliada, pois o agravamento desta crise poderá ter conseqüências mais
duras, colocando em risco a própria sobrevivência da democracia. O
professor e cientista político Leonardo Avritzer também adverte sobre a
gravidade do momento e ressalta que alguns aspectos desta crise exigirão
muita criatividade para serem superados, pois resultam da própria
transformação da sociedade.

Se existem vários caminhos para sair deste labirinto em que a política se
envolveu, existe o consenso de que, para encontrá-los, é preciso criar
alternativas para a participação direta da sociedade na decisão de temas de
seu interesse. Isso pode não resolver todos os problemas, como acredita uma
corrente da ciência política, mas certamente contribuirá para recuperação da
credibilidade perdida pelo sistema político tradicional e para "redespertar"
no cidadão o interesse pela política.

A Assembléia Legislativa tem, dentro desses limites, buscado ampliar o
espaço de participação da sociedade na discussão e na busca de soluções para
problemas que lhe dizem respeito diretamente, dando assim condições para
que cada cidadão possa exercitar o seu direito de influir e de participar, tão
necessário para o fortalecimento e a consolidação da democracia.

Os fóruns técnicos, os seminários legislativos, o projeto Educação para a
Cidadania, são alguns exemplos dessas iniciativas. Neste número, a Revista
do Legislativo mostra o que foram alguns desses eventos, realizados em 1995,
como o seminário legislativo sobre o turismo, o fórum técnico sobre uso,
manejo e conservação do solo, os ciclos de debates sobre cooperativismo e
sobre o uso do gás canalizado. Ainda há muito o que fazer, mas estas
iniciativas já representam um passo seguro em direção a um novo modelo de
democracia, que pretende garantir espaços diretos de participação para o
cidadão e fortalecer as decisões tomadas no âmbito das instituições do sistema
político tradicional.
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