
Nas eleições para os governos estadual e federal, em outu-

bro de 2010, o eleitor renovou o voto de confiança nos grupos 

políticos que comandam Minas e o Brasil desde 2003. Se, na 

primeira vez, Aécio Neves e Luiz Inácio Lula da Silva chegaram 

ao poder conduzidos pelo desejo de mudança da população, o 

signo agora é o da continuidade. Cabe a Antonio Anastasia e 

Dilma Rousseff a tarefa de levar adiante o trabalho iniciado por 

dois governantes com índices de aprovação em torno dos 80%.

O resultado das urnas não surpreende. Opostos na arena 

política brasileira, o PSDB de Aécio e Anastasia e o PT de Lula 

e Dilma realizaram governos bem-avaliados, com sucessos 

econômicos e benefícios para a população.

Na eleição para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 

o comportamento foi semelhante. Descontados os parlamen-

tares que não tentaram um novo mandato, o eleitor reelegeu 

três quartos dos integrantes do Legislativo mineiro. Também 

foi baixo o índice de renovação da bancada de Minas Gerais 

na Câmara dos Deputados. 

Esses e outros aspectos são avaliados por deputados e 

analistas políticos nas reportagens da primeira parte desta 

edição da Revista do Legislativo, que também aborda o au-

mento da fragmentação partidária na Casa. Agora, são 21 

as legendas representadas no Plenário da ALMG. Na matéria 

dedicada ao assunto, deputados dos grandes e dos pequenos 

partidos divergem sobre o sentido desse fenômeno.

É importante registrar que 2010 marcou o jubileu de 

prata do retorno do Brasil à democracia. Em duas décadas 

e meia, diminuiu o debate apaixonado sobre política, em 

praça pública, mas consolidou-se o exercício do voto e da 

participação popular. As discussões acaloradas parecem ter 

se transferido para outro espaço, a tribuna virtual das redes 

sociais. Esse é o tema de outra reportagem, na qual parla-

mentares e especialistas discutem o significado e o alcance 

das novas tecnologias nas eleições.

A primeira parte desta Revista do Legislativo traz, ainda, 

um artigo que apresenta, em primeira mão, o resultado de 

uma pesquisa realizada em Belo Horizonte sobre o compor-

tamento político, as motivações para o voto e as opiniões e 

os valores do eleitorado jovem.

A segunda parte é dedicada a um passo decisivo da ALMG 

para consolidar e fazer avançar um processo iniciado em meados 

da década de 1980, ainda durante a preparação dos trabalhos 

da Assembleia Constituinte de Minas Gerais. Em julho de 2010, 

a Casa deu início a seu Direcionamento Estratégico, com uma 

série de metas a serem atingidas até 2020. Da Constituinte 

para cá, o Legislativo mineiro modernizou sua administração, 

aprimorou a produção de leis e, sobretudo, abriu suas portas 

e estabeleceu um rico diálogo com a sociedade civil organizada. 

O desafio, agora, é falar também diretamente ao cidadão, num 

cenário em que as novas tecnologias permitem essa interação.

A reportagem sobre o assunto explica o que levou a As-

sembleia a adotar o Direcionamento, os compromissos que 

a Casa assumiu para 2020 e os obstáculos que ela deverá 

superar para atingir seu objetivo. 

Na mesma linha, outra matéria mostra que a busca por 

um Legislativo melhor passa pela construção de uma nova 

metodologia para avaliar o trabalho do Parlamento no Brasil. 

Uma pesquisa nesse sentido é realizada por consultores do 

Senado e da ALMG e cientistas políticos da Universidade 

Federal de Minas Gerais.

Ainda na segunda parte, dois artigos consolidam os 

principais pontos dos estudos que orientaram, em 2009, o 

Planejamento Estratégico da Assembleia, embrião do Dire-

cionamento. Um deles aborda as tendências de inovação nos 

parlamentos, o outro discute vantagens e limites da demo-

cracia eletrônica. Em entrevista, o vice-governador Alberto 

Pinto Coelho analisa o Direcionamento e faz um balanço de 

sua gestão na Presidência da Casa.

Em comum entre as duas partes desta edição da Revista 

do Legislativo, o desejo de compreender a fundo o momento 

atual e lançar luz sobre os desafios da nossa já nem tão jovem 

democracia, dentro e fora do Parlamento Estadual.
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