
A idéia decorrente de  análises de eleições passadas de que o povo estaria descrente

da política e de que o modelo de democracia representativa não seria mais capaz de gerar

nenhuma novidade no universo da pólis foi questionada pelas urnas no último pleito. O perfil

mais crítico dos eleitores brasileiros, construído ao longo do processo de redemocratização

do País, escapou das tendências sugeridas de crescente despolitização da sociedade, para

trilhar um novo traçado de engajamento e participação cada vez mais intensa nos processos

políticos.

Nas eleições de 2002, houve crescimento significativo do número de votos válidos.

Os quase 40% de votos brancos ou nulos registrados em 1994 para a escolha de

representantes no Legislativo estadual caíram para menos de 10% no pleito de 2002. A

abstenção também foi menor. Em 1998, quase 20% dos eleitores deixaram de votar para

deputado estadual. Em 2002, esse índice ficou em 17%, reduzindo mesmo em números

absolutos. Apesar de o eleitorado ter crescido em mais de 800 mil pessoas nesses quatros

anos, o número dos que não compareceram às urnas diminuiu em mais de 180 mil eleitores.

 Essa tendência se repete ao serem avaliados os dados das eleições para a presidência

da República e para representantes no Congresso Nacional, uma demonstração de que a

democracia brasileira atingiu a sua maioridade. O resultado das urnas vem confirmar essa

tendência. A alternância no poder, característica fundamental das democracias, acontece

em cenário de tranqüilidade institucional e respeito à pluralidade de opiniões, que, da mesma

forma, identifica uma democracia e a diferencia dos demais modelos de regime político.

Nesta edição da Revista do Legislativo, o resultado das eleições de 2002 é analisado

em diversos artigos. Os autores concordam que neste pleito o principal recado dos eleitores

é o desejo por mudanças imediatas na condução das políticas públicas, reorientando-as de

forma a garantir uma vida melhor para o povo. Outro recado, que também poderá ser lido

nas entrelinhas das tabelas que consolidam esse resultado, é a revalorização dos partidos

políticos que atuam de forma organizada, consistente e programática. Foram 14% dos

votantes que optaram por escolher apenas o partido de sua preferência na eleição para

deputado estadual, sem especificar um candidato.

Ainda nesta edição, os leitores poderão acompanhar uma série de artigos, produzidos

pelos consultores da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, contendo análises de políticas

públicas setoriais implantadas durante o governo Itamar Franco. O Legislativo mineiro sempre

manifestou sua preocupação com o acompanhamento das políticas públicas no Estado,

especialmente no período pós-redemocratização, por meio de diretrizes aprovadas pelas

suas sucessivas Mesas. Em 2002, foi criada na Assembléia, no âmbito da Gerência-Geral de

Consultoria Temática, uma Gerência de Acompanhamento do Orçamento.

Trata-se de mais uma iniciativa que vem consolidar a atuação da Assembléia de

Minas no controle externo da atividade dos órgãos da administração, atribuição que lhe cabe

por determinação constitucional. Os artigos aqui incluídos são fruto do esforço que o Legislativo

mineiro vem empreendendo para assumir a sua competência nessa área. Representa

também mais um sinal de amadurecimento da democracia brasileira, inspirada na harmonia

e cooperação entre os Poderes.


