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Somos atrasados e irrelevantes 

 Para que o Brasil avance, é preciso reconhecer que é atrasado. O que é 

atrasado no Brasil? Nós, os brasileiros. Atraso ou desenvolvimento, em 

qualquer país, é decorrência da sua cultura. Cultura é uma construção histórica 

– talvez a mais importante das heranças históricas – e está impressa na mente 

da população. Nós brasileiros temos mente atrasada, e a mente da nossa elite, 

já se disse muito, é mais atrasada do que a do nosso povo, das nossas massas 

maltratadas e humilhadas. Cultura inclui moralidade e valor, a maneira como o 

indivíduo se relaciona com os outros, como ele defende seus direitos, 

considera e valoriza o direito dos outros. Cultura inclui a forma como a 

sociedade procura construir seu futuro. Em todos esses aspectos, somos 

atrasados. A menos da música e do futebol – não por acidente as atividades 

em que nossos africanos foram mais integrados – somos irrelevantes no 

cenário mundial. 

 É raro ver no Brasil uma interação entre duas pessoas que não seja 

reveladora da nossa hierarquia de classes. Os diálogos no Brasil lembram os 

tempos de escravidão: sinhô, sinhá. Senhor, senhora, não são entre nós 

tratamentos que se dão a pessoas com quem não temos intimidade, são 

sinalizações de inferioridade e submissão. Doutor, no Brasil, é tratamento que 

se dá a pessoas com algum título de bacharel, mas pobre trata por doutor 

qualquer pessoa bem vestida. Somos o país da carteirada, de “sabe com quem 

está falando?” Somos racistas, sexistas, homofóbicos.  

 Sendo uma construção histórica, a cultura é intrinsecamente dinâmica. A 

maneira como agimos hoje ajuda a definir nossa cultura futura. Felizmente, não 

estamos condenados a permanecer culturalmente atrasados. Podemos 

construir um futuro muito melhor a partir de profunda reforma das nossas 

instituições, considerando nossa realidade, mas não deixando de olhar as 

transformações que ocorrem ao largo do mundo. Temos de parar de ver o 

Brasil como uma ilha do paraíso, pois ele está longe de ser isso, embora 

tenhamos sido luxuosamente brindados com um paraíso natural.  

 

O maior bem de um país é seu povo 

 



 O sucesso das nações decorre de sua capacidade em explorar seu mais 

valioso recurso natural, que é seu próprio povo. O ventre materno é 

imensamente generoso em produzir crianças, cujos talentos e dons natos não 

têm qualquer relação com o berço em que nascem. Mas, no Brasil, esse berço 

determina quase inteiramente as condições para que esses talentos possam 

florescer. Quem nasce em berço pobre é condenado ao desamparo, à má 

nutrição, a receber péssima educação, a não ter oportunidades minimamente 

parecidas às dos bem nascidos. Quando adulto, será pouco produtivo, pobre e 

mãe ou pai de outras crianças igualmente destinadas ao fracasso. Geração 

após geração, esse ciclo se perpetua, e ao abandonar suas crianças ao próprio 

destino o país também se condena ao fracasso. Abandonamos mais da metade 

de nossas crianças, por isso permanecemos pobres e irrelevantes. Educar todo 

o povo é indispensável para o estabelecimento de uma democracia de fato, e 

democracia é a maior conquista da humanidade depois que ela se organizou 

em grandes sociedades.  

 Democracia é principalmente igualdade de oportunidades, e isso só 

pode ser alcançado se todas as pessoas receberem educação de qualidade. O 

projeto de equalizar as oportunidades ainda está em execução em todo o 

mundo, até mesmo porque ele é muito recente. Mas em alguns países ele está 

excessivamente atrasado, e nos incluímos neles. O analfabetismo completo, a 

incapacidade de ler o nome de uma rua, aflige 7% da nossa população com 

idade de 15 anos ou mais. E 29% dessa população são analfabetos funcionais. 

Ou seja, capazes de ler e escrever um bilhete, mas não de entender o 

significado de um texto mais longo. Essas deficiências afetam muito 

diferenciadamente os negros e mestiços diversos, que compõem mais da 

metade da nossa população.  

 

 O sistema educacional brasileiro 

 

 Nenhum país se desenvolveu sem oferecer educação pública de 

qualidade para todas as pessoas até o nível de ensino médio. O Brasil não faz 

isso, e não tem avançado como devia nesse campo. Em 2019, apenas 48,8% 

dos brasileiros com idade de 25 anos ou mais tinham o ensino médio completo. 

E a qualidade do nosso ensino fundamental e médio é ruim, as poucas escolas 

de qualidade são quase todas privadas e frequentadas por pessoas de maior 

renda. No PISA, nossos estudantes de 15 anos estão entre os piores, no 

conjunto dos países participantes, em leitura, matemática e ciência, e suas 

notas estão estagnadas desde 2009. Em nenhuma dessas áreas, em média 

nossos estudantes revelam a proficiência mínima necessária para o exercício 

pleno da cidadania.  

É difícil entender o mau desempenho do nosso sistema educacional com 

base apenas nos investimentos governamentais no setor. Quando vistos em 

comparação com os de outros países, os dispêndios públicos brasileiros com 

educação não parecem muito pequenos, como se vê na tabela 1. Cuba, que 



gasta 12,8% do seu PIB em educação, e a Escandinávia, que despende 7,5%, 

não estão na tabela, que só inclui regiões com populações bem maiores. 

 

 

 

  
Tabela 1 – Gastos públicos com educação, em 2017, como percentual do PIB, de 

países e grupos de países. Fonte: Banco Mundial. 

 

 Os dados da tabela têm de ser relativizados por considerações sobre a 

renda per capita dos países e também sobre sua pirâmide etária. O Japão e 

Coreia do Sul na verdade investem muito em cada estudante, pois eles 

representam percentuais relativamente pequenos da população. Mas, como 

pode o Brasil gastar percentualmente quase o dobro da China em educação e 

ter resultados tão inferiores aos dela? Os recursos alocados pelo estado 

brasileiro à educação chegam integralmente ao seu destino? Claro que não, 

boa parte das verbas públicas brasileiras escorre pelo ralo. Como não temos 

como quantificar essa perda no caso da educação, esse tipo de consideração 

se encerra aqui. 

 Mas há aspectos do nosso sistema educacional que podem ser 

analisados com objetividade. Nossa educação é muito livresca, o que é um mal 

já superado em todos os países bem sucedidos. Há excesso de aulas, a que os 

alunos assistem passivamente, e pouco tempo é destinado à atividade 

estudantil, solitária ou em grupos. Isso leva a pouco aprendizado, a quase nada 

que resta depois que as aulas são esquecidas. Educação real se alcança 

quando o aluno põe a mão na massa. Ele tem de ler boas leituras e tecer suas 

próprias redações, discutir com colegas a solução de problemas concretos, 

pesquisar na internet o que outros pensam sobre eles. No caso das ciências 

naturais, é preciso ir ao laboratório e explorar os fenômenos da natureza.  

 Há excesso de disciplinas obrigatórias, que chega ao completo absurdo 

no ensino básico, e poucas disciplinas eletivas. O excesso de disciplinas 

encarece o ensino e impossibilita que o aluno aprenda bem qualquer uma 

delas. O Excesso de disciplinas obrigatórias também leva à formação pouco 

diversificada dos estudantes.  No caso da educação superior, é especialmente 

importante que cada aluno escolha as disciplinas que mais lhe atraiam e pelas 

quais ele tenha maior aptidão, em grades curriculares que estimulem a 

multidisciplinaridade. Os graduados em nossas instituições de ensino superior 

são excessivamente especializados, o que os torna pouco preparados para um 

Região Gasto Público (% do PIB) 

Brasil 6,3 

China 3,5 

Japão 3,2 

Coreia do Sul 4,3 

EUA 5,0 

União Europeia 4,7 

OCDE 5,0 

Am. Lat. & Caribe 4,5 



mundo em que o recorte das profissões é cada vez mais dinâmico. Ficam 

também pouco preparados para cooperar em grupos multidisciplinares, que 

são cada vez mais necessários para o enfrentamento dos principais problemas. 

Na União Europeia e nos EUA, está havendo estímulos à dupla titulação. Por 

exemplo, matemática + física, matemática + computação, física + química, 

engenharia + computação, tudo isso + humanidades. No MIT, um terço dos 

graduados em física forma-se com dupla titulação. Há também estímulos para 

que o aluno mude de área quando passa da graduação para a pós-graduação. 

No Brasil, a dupla titulação é proibida nas universidades públicas e a mudança 

de área no ingresso à pós-graduação é muito difícil, dentre outras coisas pela 

superespecialização e pouca flexibilidade dos cursos. Ingresso em curso de 

medicina ou direito deveria vir depois da conclusão de algum curso de 

bacharelado. No futuro essa regra talvez seja adotada em todo o mundo. 

 Desde o início deste milênio, há intenso movimento de reformas no 

ensino em todo o mundo desenvolvido. Elas são lentas, pois precisam ser 

muito bem planejadas e executadas, e os resultados só aparecem quase uma 

década depois. Exatamente por isso, é urgente começarmos a agir. 

 

 Nosso sistema tributário 

 

 As grandes trapalhadas podem ser fruto da ignorância ou da insânia. 

Não é o caso das trapalhadas do nosso sistema tributário. Este parece ter sido 

criado em um manicômio, mas não foi; foi em parte tramado pelas nossas elites 

econômicas, em parte construído em medidas casuísticas para solucionar 

problemas fiscais e conciliar interesses conflitantes dos governos federal, 

estaduais e municipais. Forma um intrincado conjunto de quase uma centena 

de impostos, taxas e contribuições obrigatórias. Seu recolhimento demanda 

enorme burocracia governamental, e mesmo assim sua fiscalização é muito 

falha. Seu pagamento obriga as empresas a despenderem inacreditáveis 

somas em departamentos especializados em tributos: especializados em como 

pagá-los corretamente ou sonegá-los de maneira impune.  Segundo Fernando 

Steinbruch, pesquisador do IPBT (Instituto Brasileiro de Planejamento e 

Tributação), as empresas despenderão em 2021 R$181 bilhões no 

acompanhamento de 4.626 normas tributárias que mudam incessantemente. 

Discussões sobre a imprescindível reforma tributária nunca têm desfecho, e o 

único resultado da discussão tem sido a insegurança jurídica. 

 Nossos tributos são muito regressivos: as pessoas pobres pagam 

proporcionalmente muito mais imposto do que as ricas. O IPI, o ICMS e outros 

impostos altos incidem diretamente sobre os produtos, e por isso são pagos 

indiferenciadamente por todos os que compram produtos ou usam serviços. O 

ICMS acumula-se com o IPI. O IRPF é muito pouco progressivo.  Sua alíquota 

máxima é de 27,5%, e para renda anual de menos de R$30 mil ele já incide 

com alíquota de 5%; o imposto só é pago fielmente pelos assalariados, já  



descontado no contracheque. Os dividendos distribuídos aos sócios de 

empresas são isentos, e muitos brasileiros auferem fortunas com eles.  

 O ICMS, criado pela constituição de 1988, sucedeu o ICM (Imposto de 

Circulação de Mercadorias), criado em 1965, que sucedeu IVC (Imposto de 

Venda e Consignações), criado pela constituição de 1934. O IVC era um 

imposto em cascata, incidia sobre o valor total de cada transação. O ICM 

incidia sobre a diferença entre o valor de venda do produto e o valor pelo qual 

ele foi comprado. O ICMS é semelhante ao ICM, mas nele foram incluídos os 

serviços, daí a adição do S na sigla. Todos esses impostos indiretos são 

desastrados, ainda mais porque suas alíquotas são muito elevadas. Antes da 

emenda constitucional 87 (de 2015), o ICMS, a maior fonte de receita dos 

estados, em uma transação interestadual para o consumidor final era recolhido 

para o estado de origem. Isso prejudicava de maneira muito injusta os estados 

do Norte e Nordeste, exatamente os mais pobres, em benefício dos estados do 

Sudeste e do Sul.  

Embora decrescente com a sofisticação dos instrumentos do fisco, a 

sonegação fiscal no Brasil é muito alta. Segundo o IBPT, em 2020 as empresas 

sonegaram R$417bilhões dos seus impostos. E naquele ano, a dívida ativa 

com a União das 1000 maiores empresas devedoras somava R$755bilhões. A 

Petrobras e a Vale encabeçam a lista das grandes devedoras, com dívidas de 

R$40,4bilhões e R$39,7bilhões, respectivamente. No início do mês o 

assalariado observa descontos em folha do INSS e do imposto de renda no seu 

contracheque. Nem sempre esse dinheiro vai para a União, pois muitas 

empresas não o repassam ao devido destino.  

 

Justiça lenta e judicialização de quase tudo 

 

A Justiça no Brasil é muito lenta. Quase toda a sociedade brasileira 

relaciona isso ao excessivo número de recursos garantidos nos nossos códigos 

processuais. Mas muitos advogados discordam. Defendem o direito a 

infindáveis recursos como garantia indispensável para o próprio direito à 

liberdade dos litigantes. A lentidão da nossa justiça, explicam-nos alguns deles, 

decorre da indisposição do Estado em investir o necessário para equipar nossa 

Justiça com instrumentos e número de juízes adequados. Mas o Brasil gasta 

1,5% do seu PIB com seu sistema judicial, de longe o percentual mais alto do 

mundo (na média dos países membros da OECD, o percentual é de 0,4%). 

Coincidentemente, o Brasil tem um número singularmente elevado de 

advogados. Cerca de 1,1 milhões são inscritos na OAB (Ordem dos Advogados 

do Brasil). Contando apenas esses, há um advogado para cada 193 brasileiros, 

outra vez o índice mais alto do mundo.  

É difícil não ver correlação entre esses dois fatos. Nossa sociedade é 

muito corporativa. O corporativismo de classes profissionais foi fortemente 

fomentado, e manipulado como base de apoio ao governo, pelo fascismo de 

Mussolini e pelo nazismo de Hitler, mas esse fenômeno teve vida mais curta. 



No Brasil, foi fomentado por Getúlio Vargas desde novembro de 1930, quando 

ele liderou o golpe de estado que destituiu o Presidente Washington Luiz e 

assumiu o poder como chefe do governo provisório. Já em dezembro daquele 

ano, ele fundou a OAB. A Assembleia Nacional Constituinte de 1933, formada 

segundo um processo criado por Getúlio, tinha 214 representantes políticos 

eleitos por voto direto e 40 representantes eleitos por corporações de classes 

reconhecidas oficialmente pelo governo. Três delas eram corporações de 

profissionais liberais: a de advogados, a de médicos e a de engenheiros.  

Como antes a OAB, o CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia e o CFM (Conselho Federal de Medicina) foram criados em formas 

provisórias por Getúlio, em 1933 e 1945, respectivamente. Com o passar do 

tempo, o Brasil criou grande quantidade de profissões liberais regulamentadas, 

cujo exercício exige um dado diploma de curso superior, e para cada uma 

delas criou um conselho de classe, que é uma autarquia especial com 

personalidade jurídica de direito público e poder de policia.  

A OAB tornou-se singularmente poderosa não porque haja qualquer 

coisa peculiar com a índole dos nossos advogados – tanto quanto os membros 

de outras classes profissionais, nossos advogados são, em sua enorme 

maioria, pessoas de bem empenhadas em realizar o seu trabalho. Mas o poder 

influencia de forma negativa o comportamento de pessoas e também o de 

organizações.  

Toda corporação de classe defende os interesses dos seus membros. 

No caso de corporações profissionais, elas lutam por prerrogativas e para 

aumento do mercado de trabalho para seus membros. Com grande 

participação na composição dos nossos parlamentos, e também por força de 

lobbies, nossos advogados entulharam nossos códigos processuais com 

infindáveis recursos, o que gera para sua classe um enorme mercado de 

trabalho. Na Constituição Federal de 1988, também criaram para a classe 

prerrogativas muito diferenciadas. A Constituição cita a OAB 8 vezes, e a 

palavra advogado aparece nela outras 20 vezes. A palavra médico aparece 2 

vezes em um artigo que trata de acumulação de cargos públicos. Nenhuma 

outra profissão é mencionada, e também nenhum outro órgão de classe 

profissional. 

Ao longo do tempo, leis especificas têm criado reserva de mercado de 

trabalho mais ampliado para advogados. Em vários tipos de concurso público, 

o título de bacharel em direito tornou-se indispensável para a inscrição. A 

exigência de diploma em direito para exercer o cargo de delegado de polícia, 

especialmente bizarra, gera no exterior comentários de especialistas no 

assunto que vão do espanto à chacota.  

A vida brasileira vem sendo crescentemente judicializada. Na área da 

saúde, a judicialização cria dificuldades para o SUS (Sistema Único de Saúde), 

umas das mais bem sucedidas criações da constituição de 1988. Cerca de 

70% dos brasileiros dependem inteiramente do SUS para os cuidados de 

saúde. E mesmo no caso dos que têm bons planos privados de saúde, os 



procedimentos mais dispendiosos, como transplantes de órgãos, uso de 

próteses caras em reparos ortopédicos, são arcados pelo SUS. Há ainda 

distribuição gratuita de medicamentos para controle de doenças crônicas para 

toda a população mais pobre. O SUS é uma das nossas melhores instituições, 

e entrega benefícios superiores aos seus dispêndios. No atual governo, sua 

atividade tem sido muito prejudicada, mas esse é um episódio circunstancial, 

não um problema estrutural. 

A Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) 

analisa os procedimentos médicos e os medicamentos disponibilizados pelo 

SUS, listados na Rename (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais). 

Listas similares à Rename são produzidas em todos os países onde a saúde 

pública é institucionalizada, com base em análise de custo-efetividade e da 

sustentabilidade do sistema público de saúde, assim como é feito no Brasil. Os 

países do Commonwealth, os países escandinavos, os países da União 

Europeia, a Suíça, o Japão e muitos outros, têm as suas listas de 

medicamentos disponibilizados pelos seus sistemas de saúde pública.  

Essa questão ganhou enorme importância, pois a alta tecnologia entrou 

com vigor na produção de remédios, e o custo de vários tratamentos 

farmacológicos ultrapassou a marca do milhão de dólares. As discussões sobre 

o assunto são intensas, e os pacientes participam dela com suas aflitas 

reinvindicações. Mas entende-se que elas não são do campo da Justiça e sim 

da equidade, dos critérios e decisões com base em análises técnicas que 

levam em conta o melhor atendimento possível da população com recursos 

finitos. Isso, exceto no Brasil. Os pacientes exercem seu direito de apelo à 

Justiça e em 70% dos casos têm sentença favorável. Judicializou-se a nossa 

saúde. O gasto do SUS por deferimento judicial vem crescendo explosivamente 

e estima-se que já seja de R$7 bilhões em 12 meses (foi de R$1,2 bilhões em 

2018). Pouco desse dinheiro vai para membros da massa pobre, o que é 

iníquo. Os economicamente desfavorecidos sequer apelam à Justiça e morrem 

em grande quantidade por doenças facilmente curáveis.   

 

Nossas estatais são também árvore para jabuti 

 

A economia brasileira é altamente estatizada. Temos 138 empresas 

estatais federais e um número muito maior de estatais estaduais e municipais. 

Ficamos muito abaixo da China (51 mil estatais federais), abaixo da Hungria 

(370) e Índia (270), e acima da Alemanha (71), Suécia (53), França (51), EUA 

(16) e Reino Unido (16). A questão fundamental não é o número de estatais, e 

sim a maneira como elas são administradas e qual é a sua eficiência. E acima 

de tudo, qual é seu papel estratégico.  

Um exemplo notável é o Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS), 

uma agência federal criada no Segundo Congresso Continental em 1775, por 

iniciativa de Benjamin Franklin, que foi seu primeiro diretor geral (general 

postmaster). O USPS é gigantesco (em 2020 tinha 644 mil empregados) e é 



altamente deficitário. Mas seu papel estratégico sempre foi reconhecido pela 

população, que o considera um dos serviços mais confiáveis do país. Nos EUA. 

até o voto pelo correio é inteiramente confiável. Se alguém coloca um maço de 

cédulas de cem dólares em um envelope, bota-lhe um selo barato e o despeja 

em uma caixa do correio no seu quarteirão, pode ficar seguro de que sua mãe, 

mesmo se residente em uma vila do Alaska, receberá o dinheiro em uma 

semana. O custo cobrado é baixíssimo (postagens de primeira classe com 

massa de até 28 gramas custam US$0,55) e entregas são feitas em 

residências rurais, em qualquer confim do país. O USPS é muito bem gerido e 

muito eficiente. Sua privatização é impensável, exceto por ideólogos fanáticos. 

Vários países, como Reino Unido, Alemanha, Portugal, Japão, 

privatizaram seu serviço de correio, mas a experiência não foi tentada em 

nenhum país de dimensão continental. No Brasil, discute-se a privatização da 

ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos). A ECT não é deficitária, na 

verdade é lucrativa. Após apontar que o USPS seria a organização mais 

lucrativa do mundo se cobrasse o que a ECT cobra por suas postagens, vamos 

a outras considerações. Primeiro, o nosso correio é de péssima qualidade e de 

confiabilidade nula. Ninguém confia à ECT nada de valor, exceto em postagem 

registrada. Segundo, há muito o ECT tem sido vampirado por quadrilhas, e 

nada se faz para sanar isso. Cargos de direção no ECT são preenchidos por 

indicação política. Consequência disso é que, enquanto 91% dos norte-

americanos opinam que o USPS deve permanecer nas mãos do governo, 

talvez só os funcionários da ECT se oponham à sua privatização.  

No Brasil, as empresas estatais são moeda de troca dos governos para 

obtenção de apoio político. Árvore para colocar jabutis, como diz o clichê. Não 

raramente, elas são ostensivamente loteadas entre partidos políticos, com as 

consequências que vimos na Petrobras. Um programa de privatização é 

necessário. Mas ele tem de ser encaminhado de maneira pragmática, não 

ideológica. “Postulado: há coisas que não podem se privatizadas”. Essa 

proposição foi formulada como postulado porque é consenso mundial, e 

merece ser fundamento de uma axiomática. 

Atualmente, discute-se a privatização da Eletrobras. Ela é uma empresa 

mista controlada pelo governo federal. Detém 37% da capacidade geradora de 

eletricidade brasileira e 57% das linhas de transmissão. Muitas das suas 

hidrelétricas têm grandes represas cujo manejo afeta não só os lagos 

represados como o fluxo de rios a seu jusante. Lagos grandes e fluxos de rios 

não são privatizáveis. Mesmo nos EUA, país historicamente avesso à 

estatização, todas as grandes hidrelétricas são controladas pelo poder público. 

E seu manejo é discutido por todos os estados e municípios afetados por 

mudanças nos níveis dos lagos e no fluxo dos rios a jusante das barragens. O 

meio ambiente, a recreação, o turismo, a piscicultura, a navegação, o 

fornecimento de água para irrigação e consumo humano, tudo é pesado.  

Sabe-se que não se faz nada disso no Brasil, e que a Eletrobras – como 

outras estatais do setor hidrelétrico – faz uma verdadeira lambança na 



administração das suas represas. Também aqui vale apontar um caso 

ilustrativo. O lago da represa de Furnas, que no seu nível máximo cobre 1.440 

km2, banha 34 munícipios do sul de Minas Gerais. Com o represamento, esses 

municípios perderam grande parte de suas terras mais férteis. Compensaram 

isso desenvolvendo intensa atividade turística às belas margens do lago. Mas 

essa atividade está sendo destruída porque a FCE (Furnas Centrais Elétricas), 

subsidiária da Eletrobras, só enxerga na hidrelétrica a função de gerar 

eletricidade, e para isso abaixa absurdamente o nível do lago. Hoje, 

30/10/2021, a superfície do lago está 13,3 metros abaixo da sua cota máxima.  

Esse péssimo nível de administração precisa ser sanado, mas Furnas e todas 

as outras grandes hidrelétricas têm de ficar nas mãos do governo.  

Linhas de transmissão são privatizáveis. Mas o governo tem de 

disciplinar o sistema. Um dos pontos cruciais da malha de redes de 

transmissão é o sincronismo das oscilações – 60 ciclos por segundo, com 

todas as oscilações na mesma fase – dos geradores de eletricidade que 

entram em paralelo na malha. Falta de sincronismo pode levar a interferência 

destrutiva das oscilações em algum vértice da malha, capazes de fazer cair 

catastroficamente toda a eletricidade de uma região. Na Europa e na América 

do Norte, o controle do sincronismo dos geradores é realizado com enorme 

sofisticação. Na Europa, uma rede sincronizada fornece eletricidade para mais 

de 450 milhões de usuários. Os países escandinavos têm sua rede 

sincronizada independente. A interconexão entre as duas redes envolve gastos 

e alguma perda de energia. A corrente alternada (50 ciclos por segundo no 

caso da Europa) é retificada, e depois disso novamente transformada em 

corrente alternada sincronizada à da rede em que vai ser injetada. Nos EUA, 

há algumas redes independentes. Mas os geradores paralelos de todas as 

redes são sincronizados por meio de um relógio atômico do NIST (National 

Institute of Standard and Trade), o equivalente ao nosso Inmetro (Instituto 

Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial). Notamos entre 

os dois institutos uma enorme disparidade de qualificação. O NIST desenvolve, 

entre outras muitas coisas, os mais avançados relógios atômicos do mundo. Já 

no Inmetro, sequer há algum relógio atômico.  

O controle estatal – isso não significa a posse – das redes de 

transmissão elétrica é mais do que uma questão estratégica, é questão de 

segurança nacional. Os EUA lidam há tempo com russos e chineses que 

espionam suas redes de transmissão. Em caso de guerra, atos de sabotagem 

podem derrubar redes elétricas por minúcias técnicas.  O Brasil conta com o 

SIN (Sistema Interligado Nacional), que abrange todo o país, exceto parte da 

Amazônia. O aprimoramento do SIN é necessário para evitar nossas 

frequentes quedas do fornecimento, e será indispensável para que a produção 

de eletricidade eólica e fotovoltaica, que começa a crescer rapidamente e 

envolve a fragmentação da produção em muitos milhares de produtores 

privados, continue avançando conforme o possível e necessário. 



Voltando às nossas estatais, é essencial que a ocupação de todos os 

seus cargos de direção seja decida por conselhos de administração 

inteiramente autônomos. Todo o país sabe disso, até mesmo os jabutis 

colocados nos galhos das nossas empresas e agências estatais. 

 

O racismo é nosso maior problema estrutural 

 

 O racismo é o mais grave dos nossos problemas. É ainda mais grave 

porque é pouco ostensivo, o que ajuda a perpetuá-lo. Distintamente do que 

ocorreu nos EUA, nunca tivemos leis Jim Crow discriminadoras de negros. 

Também nunca tivemos uma apartheid legalmente formalizada.  

Quando se aboliu a escravatura no Brasil, a documentação referente à 

sua história foi destruída. Por mais de quatro décadas, houve inteiro silêncio 

sobre o assunto. Em 1933, Gilberto Freyre, neto de senhor de engenho que 

recebeu educação superior nos EUA, rompeu esse silencio com a publicação 

Casa-grande & Senzala, um dos livros brasileiros mais premiados. Freire 

escrevia em um estilo refinado, tanto assim que ganhou o prêmio Machado de 

Assis. Um saudosista das casas de senhor de engenho, com hábil mistificação 

criou a teoria da nossa democracia racial, que por longo tempo foi uma 

ideologia. Não há racismo no Brasil, atestava Freyre, não é possível haver 

racismo em um país tão miscigenado e que atingiu isso de forma tão 

harmoniosa.  

 Tardou muito para que Freyre fosse contestado, mesmo nos meios 

intelectuais. Os primeiros trabalhos profundos e impactantes que questionaram 

Freyre surgiram nos anos 1960 e 1970, capitaneados pelo sociólogo Florestan 

Fernandes. Mas, mesmo em 1993, Fernando Henrique Cardoso, cuja tese de 

doutorado fora orientada por Fernandes, escreveu: "[o] encanto do livro de 

Gilberto Freyre é que ele, ao mesmo tempo em que desvenda, oculta e 

mistifica." Combinemos, isso não é encanto, o termo surpreende seria mais 

apropriado, embora eu empregasse outro bem mais duro. 

 Em 1979, Darcy Ribeiro, homem com alguns laivos de gênio, escreveu 

um prefácio de 34 páginas para uma edição em espanhol do livro de Freyre, no 

qual ele louva o autor, “o maior estilista brasileiro”, e quando o critica o faz com 

carinho. Também estudioso da formação do povo brasileiro, DR assegura que 

GF é etnograficamente rigoroso. Na verdade, GF trata com condescendência a 

forma como a miscigenação ocorreu no Brasil, e com isso ele a “oculta” e a 

classifica como harmoniosa. Muitos historiadores revelam outra história da 

nossa miscigenação, e geneticistas também já a investigaram. A análise 

genética está sendo feita de forma mais ampla pelo projeto DNA Brasil, do 

Instituto de Biologia da USP, que pretende mapear as ascendências maternas 

e paternas dos brasileiros pelo exame do DNA de 15 mil pessoas que 

componham uma amostragem fiel da nossa população. O projeto foi iniciado no 

final de 2019. Resultados preliminares, que consolidam o estudo do DNA de 

1247 pessoas, mostram fatos estarrecedores, como veremos. 



 

 

O cromossomo Y passa de pai para filhos. Os cromossomos 

mitocondriais passam de mães para filhos e filhas. Assim, a análise do 

cromossomo Y dos homens revela sua ancestralidade por linha paterna, e a 

análise dos cromossomos mitocondriais revela a ancestralidade dos homens e 

mulheres por linha materna. Eis os resultados preliminares do projeto DNA 

Brasil, divulgados recentemente: 

 

 Cromossomo Y       Cromossomo mitocondrial 

   75% europeu                36% africano 

   14,5% africano              34% indígena 

   0,5% indígena               14% europeu 

   10% asiático                  16% asiático 

 

Os dados revela enorme assimetria no processo de miscigenação que originou 

a população brasileira. Dos nossos tataravôs ancestrais, 75% são europeus, 

enquanto 70% das nossas tataravós são africanas ou indígenas. Isso é o que a 

nossa história já sugeria. Os primeiros europeus que aportaram no Brasil eram 

homens solteiros (desterrados ou aventureiros). Estima-se que havia no Brasil 

4 milhões de índios, e que 4 milhões de africanos e 1 milhão de africanas foram 

trazidos como escravos. Os homens europeus matavam os índios e tomavam 

como mulheres suas esposas e filhas. Os homens indígenas foram 

praticamente exterminados: contribuíram para apenas 0,5% do nosso DNA 

atual. Não tardou que começassem a chegar os africanos. Os homens 

trabalhavam no eito e moravam nas senzalas. As mulheres eram destinadas ao 

trabalho nas casas senhoris e nas senzalas. Nas senzalas, geravam africanos, 

nas casas senhoris geravam uma quantidade muito maior de mulatos, pois à 

noite também atendiam à luxúria – em alguns casos também ao afeto – dos 

senhores e de seus filhos. Havia ainda os capatazes, que não podiam ficar sem 

algum regalo. Resumindo, a população brasileira foi resultado de estupros de 

índias e africanas por homens europeus.  

 A falta da ostensividade do racismo brasileiro evitou o surgimento de 

uma maior identidade negra e de movimentos em sua defesa, ambos 

necessários para que se avance mais rapidamente na solução do problema. 

Apenas muito recentemente a identidade negra está se afirmando, e por 

enquanto isso está ocorrendo apenas na parte mais escolarizada da sua 

população. Ainda não há um movimento negro na escala necessária. 

  


