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As eleições de 2006 trouxeram uma grande expectativa tanto
para os candidatos aos cargos eletivos quanto para os analistas
que acompanhavam, com atenção redobrada. a conjuntura da
política brasileira. Temia-se que a crise, instalada em Brasília
desde meados de 2005 e que se estendia por todo o período
pré-eleitoral, comprometesse a campanha política ou
provocasse o distanciamento do eleitor com tal intensidade
que o resultado das urnas perderia credibilidade.

Nada disso aconteceu, pelo menos não com a gravidade que
se temia. A crise política não comprometeu o funcionamento
das instituições governamentais, nem do Legislativo nem de
outros órgãos e poderes. Cada uma buscou cumprir o papel
que lhes cabe constitucionalmente, para garantir o Estado
Democrático de Direito. Os candidatos tiveram espaço para
debater suas propostas, seja pela mídia ou pelo contato direto
com os eleitores, e os embates ficaram inscritos no campo
das idéias. Os eleitores compareceram às urnas, declararam
suas preferências e garantiram legitimidade ao processo
eleitoral brasileiro. Fizeram suas escolhas e, do alheamento
que se temia, o que se observou foi um amadurecimento político
do eleitorado brasileiro, ao não renunciar ao seu direito de
participar por meio do voto.

Esse comportamento reflete o respeito e o compromisso
inarredável da sociedade brasileira com as instituições
democráticas. Demonstra também que o eleitor está
consciente de que o modelo de democracia que vigora no Brasil
não tem um formato acabado. Está em permanente evolução
e aprimoramento. Existe entre as formas de democracia
representativa e participativa uma tensão criativa, que não
invalida o espaço nem de uma nem de outra, mas possibilita
uma sinergia entre essas manifestações para o fortalecimento
da democracia brasileira.

É essa a discussão que permeia os quatro artigos desta edição
da Revista do Legislativo, tanto no que se refere à avaliação do
resultado das eleições no Estado quanto à apresentação, com
base em uma análise qualitativa, do balanço da produção
legislativa da 15ª Legislatura. Essemesmo olhar inspira o artigo
a respeito da crise política e de suas interferências sobre o
funcionamento das instituições democráticas, bem como a
reportagem das questões que estão em pauta no debate sobre
a reforma política. Os quatro temas estão inter-relacionados,
pois oferecem elementos imprescindíveis para ser mais bem
compreendido o andamento do jogo político no quadriênio que
se inicia em 2007.
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