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O nascimento de uma nova era?  

As grandes transformações ocorridas nas áreas de ciência e 

tecnologia e suas imediatas implicações nos processos produtivos e na  

economia em geral ganharam um impulso extraordinário nos anos noventa, 

causando e desencadeando transformações nos mais diversos setores de 

atividade humana. O mundo viu surgir nessa década uma nova era, por 

enquanto, chamada de Era da Globalização l . 

Ainda que a inevitabilidade da inserção das nações nesse mundo  

globalizado possa ser questionada, parece ser consenso na sociedade  

brasileira o desejo de aproveitar esse novo contexto da ordem 

internacional para inserir o país num caminho de prospe ridade econômic a 

e realizar o grande sonho nacional de ser potência mundial. Estamos, 

' IANNI, O . , 1996 . 
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entretanto, diante de um quadro de incertezas, de constantes mudanças, no 

qual a construção constante de estratégias de desenvolvimento toma-se 

condição básica para que o país tenha a capacidade de decidir seus rumos 

e destino, ao invés de ficar como um barco a de riva, balançando conforma 

as  ondas, navegando conforme os ventos: 

O mundo globalizado impõem-nos um novo paradigma de potência 

nacional baseada não mais no pode rio militar, mas no econômico. Não que 

isso seja algo realmente novo, obviamente não o é, contudo, esse 

desenvolvimento econômico se dá a partir de bases cada vez mais fluidas. 

Estamos diante de um novo mundo, o mundo da informação no qual 

o principal paradigma de desenvolvimento é o conhecimento. Todo o 

progresso humano, seja ele pessoal ou institucional., seja politico ou 

econômico repousa sobre uma base de conhecimento; é uma nova era. 

Diferentemente dos fatores tradicionais da produção (o dinheiro, a terra, a 

força motriz), o conhecimento é infinitamente ampliável. A sua utilização 

não produz desgaste mas, ao contrário, produz mais conhecimentos, tende 

a se reproduzir. Um mesmo conhecimento pode ser utilizado por muitas 

pessoas, mas  sua produção exige criatividade, liberdade de circulação, 
n intercâmbio, critica e diálogo. Todas elas condições próprias de 

sociedades democráticas. Assim, contar com um sistema eficaz que 

promova o desenvolvimento do conhecimento (da educação, da ciência e 

tecnologia, da técnica e da pesquisa) passa a ser uma necessidade 

indispensável para um país que busca se instalar no conce rto das nações, 

contando com uma voz legítima para isso. 

KLÉBER DE OLIVEIRA. 
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Este é o grande desafio das sociedades contemporâneas: construir e 

ser capaz de assimilar conhecimentos; distribuí-los de forma `democrática' 

na sociedade, garantido acesso e garantias de igualdade e possibilidades 

aos cidadãos. 

Frente a esse desafio necessariamente deve estar toda a sociedade e 

sob seu comando deve estar o Estado, direcionado os rumos do país. 

Nesse contexto o papel do legislativo é fundamental. C riar estratégias de 

desenvolvimento de médio e longo prazo, estabelecer metas, controlar 

gastos, fiscalizar politicas públicas, são apenas algumas das atribuições 

fundamentais do legislativo. - 

Ora, o parlamentar não é represent ante de si mesmo ou de 

determinado grupo de interesse, ainda que esse segundo caso exista e 

tenha sua legitimidade, o seu trabalho deve estar diretamente ligado aos 

interesses mais amplos da sociedade. Seu trabalho não pode ser em função 

de determinada parcela social, seja ela qual for, mas em razão do conjunto 

de idéias que representa, que devem ser explícitas no conjunto de metas e 

propostas de seu partido. 

Nenhum cidadão é hoje capaz de ter conhecimentos bast ante 

abrangentes em áreas diversas do conhecimento humano para legislar com 

pleno conhecimento sobre mais que uma dúzia de assuntos distintos. A 

evolução do conhecimento na sociedade globa lizada, contudo, exige 

discussões profundas e ao mesmo tempo decisões rápidas sobre questões 

as mais diversas: genética, direitos hum anos, biodiversidade, 

regionalização política e globalização econômica, desterritorialização do 
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processo produtivo, questões éticas e ambientais entre outra que estão que 

estão na ordem do discurso nas sociedades atuais. 

Novos temas que exigem tomadas de posições e decisões e, que 

uma vez tomadas de forma inadequada podem causar gr andes danos e 

prejuízos ao Estado e a nação. Essas decisões devem ser cuidadosamente 

estudadas e elaboradas pelos partidos politicos, órgãos que necessitam ter 

estrutura para estarem preparados para as tomadas de decisões, assim 

como para justificá-las perante a sociedade. Para tanto os partidos 

necessitam contar com o apoio de técnicos e especialistas, equipes de 

pessoas altamente preparadas para discutir essas questões e traduzi-las ao 

plano político. 

Nesse particular o exemplo da reforma parlamentar na Câmara 

Federal Alemã ganha caráter pedagógico. Na busca de uma nova 

regulamentação, transparente, do trabalho parlamentar, enfatizou-se a 

necessidade do aproveitamento de especialistas científicos para a 

assessoria política; foram expandidos ainda o serviço científico da 

administração da Câmara Federal, bem como a assessoria pessoal de 

deputados prestada por funcionários científicos. Todas essas 

providências levaram em conta a tendência de profissionalização da 

política na divisão do trabalho parlamentar. (Lemke-Miller: 1997). 

Não é mais possível que pessoas responsáveis por milhões de vidas, 

no presente e no futuro, se ocupem de mesquinharias ou politicagens, ao 

invés de elaborar estratégias nacionais de desenvolvimento. A 

administração pública necessita de planejamento, deve se basear na 

previsibilidade. 

KLÉBER DE OLIVEIRA.  
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No novo cenário mundial faz-se necessário redefinir o papel do 

setor público, de todo o Estado (inclusive a sua possível debilização), 

deve-se procurar um novo tipo de vínculo com a sociedade civil; uma nova 

formulação do conceito de governo e uma reformulação dos seus órgãos 

definindo novas prioridades nas áreas de conhecimento e administração, 

reconhecendo a necessidade dos processos de desregulamentação de uma 

economia competitiva ao mesmo tempo que assume o papel fundamental 

do Estado enquanto base do desenvolvimento nacional: 

Os problemas de administração e reforma do Estado passam a ter 

assim uma dimensão radicalmente diferente das já conhecidas. Devemos 

lembrar que as políticas desenvolvimentistas adotadas pelos governos dos 

países de terceiro mundo a partir  dos anos 60 baseavam-se no 

isolacionismo, em estruturas, de proteção à industria nacional ou 

nacionalizada, no fechamento do mercado nacional di ante da ameaça da 

concorrência dos países desenvolvidos. Foi um modelo marcado pela forte 

presença do Estado na economia, que no setores de ciência e tecnologia se 

traduzia num forte monitoramento e controle sobre o produto estr angeiro e 

forte valorização do componente nacional, buscava-se.a autonomia a partir 

a partir da nacionalização do setor tecnológico - baseado em investimentos 

estatais. 

Esse modelo atingiu seu fim, foi marcado pelo fracasso: a reserva 

de mercado para computadores nacionais é emblemático para a análise 

dessa política no Brasil. A proteção, regulamentação e intervenção por 

parte do Estado diminuiu a concorrência dentro país (por ser 

concentradora) ao mesmo tempo tornou-a impossível fora de suas 
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necessidade de reestruturação foi não apenas o desemprego, como, e 

principalmente, o déficit comercial apresentado nos anos recentes. Mais 

que isso o país tornou-se cada vez mais distante dos novos modelos de 

desenvolvimento, frágil di ante dos novos paradigmas de vantagens 

competitivas entre as nações. 

Um país, hoje, não pode ficar isolado do sistema global, sob risco 

de assinar seu próprio óbito. Estar aberto à economia mundial é uma 

necessidade de sobrevivência. Mas, para que isso ocorra faz-se necessário 

ter competitividade, ser capaz de agir no mercado e não ser refém dele. 

Ora, sabemos que é impossível a qualquer nação ser competente e 

competitiva em todas as áreas produtivas, em diversos ramos industriais. O 

avanço da técnica e da tecnologia requer cada vez mais sofisticação da 

produção, o que requer grandes investimentos em inovação, e isso se 

aplica desde a indústria de tecnologia de ponta à produção agrícola. • 

Diante disso cabe aos Estados definir suas áreas estratégicas e 

delimitar os setores potencialmente competitivos em nível internacional e, 

ao mesmo tempo injetar investimentos e definir estratégias para que tais 

setores se mantenham, a médio e longo prazo, como líderes mundiais 

A modernização do parque industrial nacional requer, entretanto, 

medidas mais profundas, uma reestruturação (visto que ainda traz as 

características desenvolvidas a partir do pós-guerra). A vantagem 

competitiva nacional no mundo globalizado depende de uma série de 

fatores, os quais podemos agrupar em quatro grandes atributos, seguindo o 

modelo proposto por Michael E. Porter: 

KLÉBER DE OLIVEIRA.  
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1. condições de fatores. A posição do país nos fatores de produção, 

como trabalho especializado ou infra-estrutura, necessários à competição 

em determinada área industrial. 

2. condições de demanda. A natureza da demanda interna para os 

produtos ou serviços da indústria. 

3. indústrias correlatas ou de apoio. A presença ou a ausência, no 

país, de indústrias abastecedoras e indústrias correlatas que sejam 

internacionalmente competitivas. 

4. estratégia, estrutura e rivalidade das empresas. As condições 

que, no país, governam a maneira pela qual as empresas são criadas, 

organizadas e dirigidas, mais a natureza da rivalidade interna. 

Todos esses fatores podem, e devem, ser artificialmente 

construídos. 

Algumas dessas questões já foram abordadas pela legislação 

brasileira, ainda que de forma pouco lapidada. A necessidade de criar um 

mercado consumidor exigente, como forma de pressão sobre o 

desempenho da indústria nacional é, de certa forma, apoiada nas novas leis 

que dizem respeito aos direitos do consumidor. Outras, porém, pouco 

podem contar com a iniciativa governamental, é o caso da necessidade de 

criar um conjunto de empresas/indústrias que se relacionem c riando uma 

rede de informação e conhecimento. Nesse caso pode-se c riar paliativos. 

Dada a igualmente importante necessidade de criar um maior número de 

competidores num mesmo setor, deve-se atentar para a possibilidade de 

KLÉBER DE OLIVEIRA. 
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criar incentivos para a união e cooperação entre empresas nacionais e 

estrangeiras. 

Mas cabe ao governo, sobretudo, criar condições que hoje são 

essenciais para o mercado global, sua infra-estrutura: comunicação rápida 

e mão de obra especializada. 

O fator velocidade da informação é uma das bases do que 

convencionou-se chamar globalização. É ela que permite o fluxo decisório 

em tempo que real que o sistema exige. Sabemos que o Brasil tem nesse 

item um desempenho no máximo medi ano, porém a questão pode ser 

resolvida em curto espaço de tempo e a custos relativamente baixos, 

depende de recursos fin anceiros apenas. 

O outro fator, mão de obra especializada, é, contudo muito mais 

complexo. As novas tecnologias funcionam como `caixas-pretas' nas quais 

as informações se apresentam codificadas, de modo necessitam serem 

lidas para serem usadas e reproduzidas. 

Os países em desenvolvimento necessitam de investimentos do setor 

privado internacional mais do que há duas décadas. As empresas ditas 

transnacionais mobilizam o grosso dos recursos financeiros internacionais, 

como principal agente de inovação tecnológica, desempenha papel 

relevante no comércio internacional e realiza a quase totalidade dos fluxos 

de investimento externo direto no mundo. Essas empresas, ao contrário 

das multinacionais do passado, não buscam um mercado fechado e 

protegido para exercer seus domínios, não é mais a demanda do mercado 

que importa, mas a oferta de condições sob as  quais poderá atuar num 

KLÉBER DE OLIVEIRA. 
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mercado mundial. A necessidade exige que se faça o melhor pelo menor 

custo. 

As novas tecnologias adotadas nos processos produtivos exigem 

trabalhadores altamente qualificados, capazes ao mesmo tempo de terem 

grande especialização e maleabilidade para exercerem qualquer função, 

dado que as técnicas de produção são altamente fluidas. À essas 

características dá-se o nome conhecimento tácito. 

Hoje, já é realidade a falta de trabalhadores preparados para o 

exercício de várias funções devido ao pouco desenvolvimento da mão de 

obra brasileira frente às exigências do mercado. Isso decorre do fato de 

que o conhecimento desejável, dentro de padrões internacionais de 

competitividade, estão bastante distante da realidade brasileira. 

A detecção e a correção de falhas sistêmicas dentro do processo 

educativo, exige que o Estado realiza esforços de programação, 

articulação e coordenação, de modo a preparar a população para o 

trabalho no próximo século. Por outro lado é necessário um programa bem 

definido de metas e esforços no sentido de desenvolver a área de ciência e 

tecnologia, uma concertação de esforços realizados em vista a incentivar e 

estimular o conhecimento, tendo em vista ser ele o motor propulsor do 

desenvolvimento. 

Delimitar e definir parcelas fixas do orçamento, seja a nível federal 

ou estadual, a serem gastas nessas áreas é fundamental. Isso já é realidade 

no caso da educação, ainda que ocorra desvios na sua execução. É 

necessário ter em mente que hoje mais do que em qualquer outra época, o 

que vai definir  a boa educação e um bom sistema educacional é 

KLÉBER DE OLIVEIRA. 
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capacidade de tornar seus educandos autônomos, versáteis e capazes de 

compreender e solucionar as questões que lhes são apresentadas. Nesse 

sentido não cabe ao Estado patrocinar ensino técnico, baseado no saber 

fazer, mas ensino intelectual, baseado na capacidade de instrumentalizar 

para a resolução de problemas novos. A principal atividade cognitiva 

humana é a capacidade de resolver problemas: saber analisa-los, defini-

los, conseguir levantar dados e hipóteses e propor soluções. É o homem 

capaz de realizar essas tarefas de modo satisfatório que sobreviverá no 

próximo século. 

Para formar esse homem o sistema educacional deve gar antir em 

primeiro lugar igualdade de condições de acesso e permanência: nove anos 

de ensino básico obrigatório, de fato e de direito, com o maior número 

possível de horas por dia em atividades didáticas. Isso, porém, não terá o 

efeito desejado caso os professores não sejam devidamente qualificados: o 

sistema educacional brasileiro deteriorou-se durante os anos de governo 

militar e posteriores na mesma medida que universalizou-se. A carreira do 

magistério deixou de ser estimulante, seja em termos de status social, seja 

devido ao achatamento salarial. Dada a necessidade da formação de 

profissionais para atender à crescente demanda foram criadas várias 

faculdades num curto espaço de tempo, deficientes para a formação de 

grandes cérebros, e aberrações, como os cursos de licenciatura cu rta, que 

pretendia formar em poucos meses professores diplomados, ainda que de 

formação precária. 

Acabar definitivamente com cursos desse  tipo  e similares é 

essencial. Incentivar o ingresso no magistério, com bolsas de estudo para a 

KLÉBER DE OLIVEIRA. 
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graduação a alunos que se propuserem a dar aulas no ensino público e, 

principalmente pelo resgate do papel do papel social do professor, para 

tanto a questão salarial é essencial. Ao mesmo tempo é necessário c riar 

canais de comunicação entre o ensino médio e supe rior e a comunidade 

científica. 

Segundo a Constituição Federal, artigo 23, é competência comum 

da União, dos estados e dos municípios proporcionar os meios de acesso à 

educação e à ciência. Os artigos 218 e 219 vão além, dizem que o Estado 

promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 

capacitação tecnológica. Porém faculta aos estados, em seu quinto 

parágrafo, vincular parcela de suas receitas orçamentárias à entidades 

públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Dez 

anos após sua promulgação esse caráter apenas facultativo parece ser uma 

falha, o investimento nessa área e relativamente baixo por pa rte da união, 

raro em termos de estados e praticamente inexistente no nível municipal. 

É uma falha grave para os dias atuais pois, segundo a própria 

Constituição Federal, artigo 48 " IV, é atribuição do Congresso Nacional 

elaborar planos e programas nacionais, regionais e seto riais de 

desenvolvimento. Ora não há desenvolvimento sem políticas de ciência e 

tecnologia, sem pesquisa e educação, e, estas coisas não evoluem sem 

verbas, a nação não pode ficar esperando a boa vontade dos governos que 

se sucedem para com algo que deveria ser prioridade absoluta. 

O Estado de São Paulo saiu à frente e é um exemplo bem sucedido 

de políticas públicas de desenvolvimento baseado nas áreas do 

conhecimento. Suas universidades, USP, Unicamp e Unesp, as melhores 

KLÉBER DE OLIVEIRA. 
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do país, possuem orçamentos definidos a pa rtir parcelas fixas da 

arrecadação de impostos, isso contribui para que haja previsibilidade 

orçamentária, o que acarreta em facilidades para planejar gastos. Esse 

fator é essencial para entender como se mantém a supremacia dessas 

universidades, sobretudo USP e Unicamp, em termos de qualidade de 

ensino e pesquisa diante das demais universidades públicas. Outro fator 

fundamental, para esse grau de excelência conseguido, é o apoio de uma 

entidade forte de fomento à pesquisa científica e tecnológica: a Fapesp 

(Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo). Outros estados, 

como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, também possuem suas agências 

de fomento, porém com recursos bastante menores. 

Não existe, entretanto, em qualquer nível, planos de 

desenvolvimento bastante elaborados, como existem na maioria dos 

países. O Japão por exemplo definiu que dobrará seus investimentos em 

ciência e tecnologia até o ano 2005, a Argentina em seu Pl ano Plurianual 

decidiu elevar seus gastos nessa área de modo que chegue próximo a 1% 

do PIB no ano 2000. 

Não basta contudo investir em verbas para pesquisa é preciso saber 

que pesquisas são essas, é preciso saber onde investir Será que devemos 

tentar concorrer com a indústria química alemã, ou tentar desenvolver 

pesquisas de ponta em áreas como biotecnologia, engenharia genética ou 

aeroespacial? Como em qualquer outro investimento é necessário pesar os 

possíveis custos e beneficios levando em conta as necessidades 

estratégicas do país. A partir de então definir suas prioridades sem, 

entretanto, abrir mão do conhecimento necessário para a utilização e 
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transformação de novas tecnologias importadas, nesse caso devemos 

lembrar o modelo usado por países como Japão e Coréia do Sul que 

buscaram incorporar o saber de ponta dos centros de v anguarda, mediante 

o treinamento de jovens selecionados para maximizar o aproveitamento 

das oportunidades: 

As áreas do conhecimento são básicas para o futuro do país, não 

basta priorizá-las no discurso, faz-se necessário pl anejamento e 

investimentos maciços, programas bem elaborados Tudo isso depende de 

verbas públicas, de legislação adequada, que incentive investimentos 

privados, que facilite a entrada e saída de informações. É necessário 

investir na formação de capital intelectual. 

No atual estágio do capitalismo internacional a qualificação de mão 

de obra tomou-se o principal fator de gar antia de qualidade, superando 

todos os demais sistemas formais de certificação. As tecnologias genéricas 

(microeletrônica, novos mate riais, química fina e biotecnologia) penetram 

em todo o sistema produtivo, num processo gerador de extemalidades 

jamais visto. Os processos de produção ganham uma nove dimensão de 

velocidade de mudança, exigindo rápida especialização, fazendo surgir 

novas formas de cooperação e divisão do trabalho. O conceito de 

competitividade ganha novo relevo, no qual qualidade e diferenciação de 

produtos são atributos valiosos no mercado. 

As empresas buscam maior flexibilidade na relação capitaltrabalho, 

terceirizam suas funções, alimentam parce rias pré-competitivas e montam 

complexas redes de subcontratação. Surgem ações cooperativas intra e  
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inter-setoriais, lideradas ou não pelo Estado, vis ando à criação de 

competitividade sistêmica: educação, infra estrutura de ciência e 

tecnologia, universalização de padrões e normas técnicas, in fra-estrutura 

fisica de suporte, sistemas de informação e comunicação etc. (LEITE & 

CAMPANÁRIO: 1995). 

É necessária a adoção de estratégias de inserção do Brasil nesse 

novo contexto da economia mundial, deixando de lado o protecionismo e 

ingerência do Estado e propondo novos paradigmas de `inserção 

competitiva'. É preciso eliminar o tratamento discriminatório, tais como as 

diferenças legais entre firmas nacionais e estrangeiras, legislação de 

remessa de lucro e acesso a fontes internas de financiamento. 

O desenvolvimento de uma estratégia de competitividade nacional 

pode e deve ser centrada no campo normativo (desregulamentação interna 

e redução do protecionismo) de implemantação relativamente rápida, essa 

estratégia depende de ações por parte do Estado e da retomada dos 

investimentos públicos e privados. (LEITE & CAMPANÁRIO: 1995 ). 

Os novos paradigmas de desenvolvimento e assimilação/utilização 

de novas tecnologias dispensam o protecionismo e o modelo endógino 

caracteristicos do Brasil. Dominar isoladamente uma determinada técnica 

ou tecnologia é a médio prazo um fator prejudicial, devido ao dinamismo 

das inovações e a busca de um mercado mundial. As novas descobe rtas 

científicas são facilmente a acessíveis, porém o importante é `decifrar' 

seus usos, estar na linha de ponta das inovações. Daí a impo rtância do 

conhecimento tácito, de ter especialistas altamente preparados, afim de 

transformar conceitos e recriar produtos, técnicas e tecnologias. 
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A independência do Brasil no campo de ciência e tecnologia é 

fundamental á sua soberania no campo econômico e, logo, político. Haja 

visto as grandes crises do mercados emergentes ocorridas recentemente. 

Países dependentes do capital especulativo internacional que ficaram 

totalmente impotentes frente a retirada de investimentos. 

A questão mais fundamental para qualquer nação é a sua soberania. 

Soberania significa independência e para tanto deve haver autonomia e 

poder. O mundo globalizado, contudo, vem mudando radicalmente, não 

mais depende de armas nas mãos, como dizia Sandino, mas de idéias na 

cabeça. Ter autonomia significa ter capacidade para, no concerto das 

nações, ter voz legítima, capacidade de negociar, impor e defender 

interesses. Ora, isso não é possível sem uma economia fo rte e sem 

desenvolvimento humano, coisas que não existem sem planejamento, 

estruturação e competência política. 

Atuação parlamentar num mundo em mutação. 

O mundo globalizado é o mundo da velocidade, é o mundo das 

mudanças constantes, das revoluções diárias, uma rea lidade na qual tudo 

que é sólido se desmancha no ar, como previa Marx. Estamos mais do que 

em qualquer outra época vivendo as ince rtezas da modernidade, estamos 

diante de um mundo onde já não se sabe o que é real. A economia 

mundial nada mais é do que um simulacro, uma simulação baseada em 

previsões e certas expectativas, que perdeu sua lógica di ante da distância 
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do real. O homem contemporâneo vem perdendo a capacidade de criteriar 

dentro de padrões definidos as coisas e os atos, perdendo, assim, a noção 

de como agir no mundo. 

As enormes transformações nos campos da ciência e tecnologia, 

produziu enormes mudanças na sociedade e nas vidas cotidi anas, suas 

consequências não podem ser calculadas. Di ante dessa realidade o Estado 

tem se mostrado cada vez mais vulnerável, isso devido a sua própria 

estrutura burocratizada (sua base e essência segundo Max Weber). Os 

sistemas de governo que conhecemos hoje nasceram, todos eles, em 

épocas de estabilidade estrutural muito maiores que a de hoje. Se em 

épocas passadas se pensou em revolucionar o cotidi ano, podemos dizer 

que hoje cotidianizou-se a revolução. 

A velocidade com que se desenvolve o conhecimento ultrapassa, e 

muito, a capacidade de reflexão sobre ele. Ocorre que esse 

desenvolvimento pode trazer consequências imediatas e di ante desse 

progresso o Estado deve estar instrumenta lizado para controlar e legislar 

sobre questões que podem ser fundamental importância para a sociedade. 

Que decisões tomar a respeito da clonagem ou da engenha ria genética? 

Quais as prioridades diante da divisão do mundo em blocos regionais? 

Como manter as indústrias ante o processo de desterritorialização do 

processo produtivo? 

Novas questões surgem a cada dia e o poder público é cada vez 

mais ineficaz diante da necessidade de dar soluções rápidas e eficientes. O 

caso brasileiro é exemplar nessa incompetência, sobretudo quando 
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analisamos o poder Legislativo. Devemos estar atentos aos dados da 

realidade, será apenas coincidência, ou resquício do autoritarismo, que a 

maioria das leis aprovadas no país seja de iniciativa do executivo? O fato é 

que as medidas provisórias não estão aí por acaso, o governo tem a 

necessidade de tomar decisões rápidas, fato que também ajuda a entender 

porque a forma de organização de trabalho do Legislativo p rivilegia o 

colégio de líderes. 

Poucos parlamentos no mundo conseguiram um nível de adaptação 

aos `novos temas ' da política quanto o alemão. Partindo seu do seu 

exemplo podemos buscar novas formas de atuação, de forma a agilizar o 

Legislativo brasileiro. 

Dada a necessidade de reestruturar a Câmara Federal de modo a 

organizar as questões gerais de longo prazo e, ao mesmo tempo, 

desenvolver alterantivas de configuração e mostrar caminhos di ante dos 

novos desafios nas áreas de tecnologia e política ambiental, entre outras, 

os parlamentares alemães iniciaram, a partir de 1987, uma ampla reforma 

no regimento interno do parlamento. Dentre as mudanças uma é 

particularmente importante para seu êxito: a formação das chamadas 

Comissões de Inquérito. 

Ainda que existentes desde 1969, essas comissões ganharam um 

novo status dentro do Regimento Inte rno. Por um lado lhe foi garantida 

uma maior autonomia diante da fragmentação geral dos processos 

decisórios da Câmara, por outro cresceram suas  atribuições - qualquer 

assunto pode requerer uma nova comissão, desde que seja aprovada por 

um quarto dos parlamentares. Diferente do caso brasileiro, onde as 
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comissões são fixas,, no caso alemão existe a dissolução assim que a 

questão seja resolvida; em prazos relativamente cu rtos - devido, inclusive, 

ao pequeno número de parlamentares envolvidos, entre 10 e 27. 

Nos últimos 17 anos, a temática se concentrou em novas tecnologias 

e suas consequências econômicas, sociais e ecológicas. É at ribuição de 

Comissões de Inquérito efetuar levantamentos das consequências de 

desenvolvimentos tecnológicos e econômicos, bem como de providências 

juridicas e políticas, assinalar possibilidades futuras de regulamentação e 

desenvolvimento, bem como elaborar recomendações para decisões 

políticas (Art. 56 Regulamento Interno da Câmara Federal GO-BT). 

Essas comissões contam com número igual de parlamentares e 

peritos, escolhidos em termos de proporcionalidade com as bancadas 

partidárias. Esses peritos, cientistas especializados na área de interesse, 

dão contribuições aos estudos e planejamentos ao mesmo tempo que 

legitimam as decisões, ainda que não tenham direito a voto. O trabalho 

exercido por esses cientistas é de grande importância face ao fato da 

obrigação de grandes conhecimentos sobre questões específicas, que 

passariam despercebidas mesmo por parlamentares mais atualizados. 

A formação de comissões independentes, formadas por 

parlamentares com apoio de especialistas, e seu diálogo com grupos de 

interesse, tem-se mostrado eficaz nos domínios aos quais se propôs. A 

estrutura de organização do poder público brasileiro, ao contrário do 

alemão, tem se mostrado quase monolítico, no seu mais de um século de 

República houve pouca variância nos seus aspectos organizacionais. Como 

consequência, instalou-se uma tendência de desconsiderar a potencialidade 
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dos elementos organizacionais como recurso para a implementação de 

políticas públicas. Evidenciam-se as dificuldades de ajustamento do 

modelo de estrutura do Estado aos novos modelos e paradigmas exigidos 

pela velocidade do mundo contemporâneo. 

Reformar toda a gestão pública, os papéis, direitos e deveres dos 

órgãos de poder de forma a agilizar as tomadas de decisões é algo de suma 

importância. Ao mesmo tempo deve-se criar um tipo de legislação 

totalmente flexível, dada a constante mutação e fluidez do sistema. Não é 

tarefa fácil, sabe-se de antemão, porém necessária, uma legislação em 

constante construção. Devemos lembrar o modelo da constituição dos 

Estados Unidos. Por ser delgada, ela permite gr ande flexibilidade e 

abertura diante de novas leis e necessidades, ao contrário, a brasileira 

acaba por permitir, na maioria das vezes, recursos contra a legitimidade de 

nova ações, além disso o grande número de leis no país permitem 

ambiguidades e interpretações as mais diversas. 

O trabalho parlamentar exige cada vez mais dinamismo, velocidade 

e precisão uma vez que as questões referentes à ciência e tecnologia, 

pesquisa e conhecimento e, desenvolvimento econômico, tornam-se cada 

vez mais complexas. Sabe-se, contudo, que as respostas a tais questões 

serão as bases e os pilares do desenvolvimento de uma sociedade baseada 

nova, a sociedade da informação. 

No caso brasileiro a situação é particularmente dramática, o país 

não possui planos bem elaborados de desenvolvimento, faltam estratégias 

nacionais que permitam definir os rumos do país; corre-se o risco de, mais 

uma vez, perder o bonde da história. Definir os rumos da nação é 
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incumbência do Estado, discutir e planejar seu futuro, delimitar caminhos e 

construir as circunstâncias é seu dever. A urgência de adequar o país à 

nova realidade mundial não permite a morosidade, a burocracia e a falta de 

rigor que tem caracterizado o poder legislativo. 

A omissão e a fragilidade do Legislativo brasileiro frente ao 

Executivo não pode ser assumida passivamente pelos parlamentares, sob 

risco de decretar sua própria morte. Não cabe à Câmara Federal ou às 

Assembléias Legislativas estaduais servirem apenas como legitimadores 

ou assistentes privilegiados do Executivo. É necessário que o Legislativo 

tenha força, mas para tanto é preciso que haja partidos fortes, com 

propostas bem definidas com planos e estratégias nacionais, com pessoas 

capazes de entender as profundas mudanças que vem ocorrendo em todo o 

mundo. O compromisso do parlamentar é com os rumos das vidas de 

milhões de pessoas, dessa e das futuras gerações, pois quem governa o faz 

em vista do futuro, pelo menos assim deve ria ser. 

A atuação parlamentar, diante dos novos paradigmas da 

globalização, devem se concentrar em três aspectos, de modo a tentar 

garantir espaço para o Brasil como ator global na nova ordem 

internacional que se desenha: reestruturação do sistema produtivo; 

incentivos às áreas do conhecimento - novo pilar do desenvolvimento e; 

reforma do setor público - inclusive do Legislativo, de modo a garantir 

maior rapidez e eficiência. 

Essa reestruturação se faz urgente, a mudança radical dos termos de 

organização da economia internacional, responsável pela introdução 

acelerada de um novo padrão de produção capitalista que traz consigo um 
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quadro de fortalecimento de alguns macromercados regionais e a exclusão 

de importantes regiões periféricas, pode abrir ou fechar portas para o país, 

impulsionando seu crescimento ou estagnando e até quebrando sua 

economia. 

O fato é que a globalização não é em si boa ou ruim para os países 

em desenvolvimento. Apesar das recente c rises em alguns mercados ditos 

emergentes, grande parte das análises politicas e econômicas mostram que 

em nenhum período anterior da história esses países tiveram tantas 

oportunidades de crescimento. 

O novo quadro que se apresenta não é inacessível ou ingovernável, 

como pode parecer. O Estado não perderá o poder de controle da 

regulamentação, mas necessariamente terá que proceder modificações 

substanciais na sua estrutura administrativa, pois seu modelo atual não 

mais responde às necessidades desse novo desenho econômico, social e 

normativo que está sendo gerado. 

Cabe, portanto, a cada homem público assumir a responsabilidade 

que tem pelos destinos do país, abandonar antigos paradigmas de atuação 

dentro do sistema de governo e olhar (ver e entender) o futuro, não como 

algo distante, mas como um grande enigma a ser desvendado. DECIFRA-

ME OU EU TE DEVORO. 
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