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Legislativo é tema acadêmico
Palestra ocorre em encontro da Associação de Programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais

Modernização da
Alemg é objeto de

estudo do professor
Olavo Brasil

O
Legislativo mineiro será um dos temas

do 200 Encontro da Associação Nacional
de Programas de Pós-Graduação em Ciências
Sociais, que será realizado de 22 a 26 de ou-
tubro, em Caxambu. O encontro reúne cerca
de 50 instituições de pós-graduação e pesquisa
nas áreas de Sociologia, Antropologia e Ciência
Política e são esperados até 1,2 mil participan-
tes.

A diretora da Escola do
Legislativo, Suely Barbosa
de Abreu, e o funcionário
do setor Marcelo Marinho
estarão participando do
evento. Eles vão divulgaras
atividades da Escola e
acompanhar os temas re-
lacionados ao Legislativo
mineiro - que terá um tra-
balho específico apresenta-
do pelo diretor adjunto da
Escola de Governo da Fun-
dação João Pinheiro, Olavo Brasil. Ele vai mos-
trar um estudo sobre a modernização da As-
sembléia e o perfil sociopolitico dos deputados.

Nesta entrevista ao Parceria, o professor
antecipou alguns pontos do trabalho que irá
apresentar.
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Qual o conteúdo do trabalho a ser apresen-
tado no evento?

O estudo trata do processo de democrati-
zação do Legislativo mineiro e procura traçar o
perfil sociopolítico dos deputados, tanto da ca-
pital como do interior, no período compreen-
dido entre os anos 1983 e 1998, ou seja, nas

últimas quatro legislaturas.
Também faz uma análise
do processo e das decisões
legislativas.

Como será a dinâmica
da exposição e qual é o
ponto de partida da
análise?

A pesquisa será apre-
sentada no grupo de tra-
balho "Elites Políticas".
Numa primeira parte, ana-
liso a Assembléia enquan-
to organização, mostrando

a modernização e democratização do Poder,
após a Constituição de 1988. Numa segunda
parte, faço uma avaliação do perfit sociopolítico
do legislador, de sua origem geográfica e da
composição partidária, tendo em vista o tama-
nho das bancadas e a ideologia dos partidos. Na
parte final, mostro as mudanças ocorridas de-
pois da Constituição de 1988 e com a implan-
tação do novo Regimento Interno da Assem-
bléia. Através do Regimento, o processo
legislativo passou a ser mais simplificado, com
maior rapidez na tramitação dos projetos, em-
bora tenha havido uma intensificação dos traba-
lhos nas Comissões.
Quais são as suas conclusões sobre o pro-
cesso de evolução do Poder Legislativo em
Minas Gerais?

Primeiramente, é preciso reconhecer que a
Assembléia se modernizou bastante. O Poder
se democratizou por conta de uma série de
novas iniciativas, tais como os seminários
legislativos, fóruns técnicos e audiências públi-
cas regionais. Essa transformação refletiu no
processo decisório, tornando-o mais rápido
e eficiente, com maior envolvimento dos de-
putados nas reuniões das diversas comissões
temáticas.
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O Poder se
democratizou, e isso
refletiu no processo

decisório, tornando-o
mais rápido e

eficiente
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