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Um ditador melhor
Alguns regimes autoritários têm se mostrado mais eficientes

Novo desespero
em muros antigos
Para compreender o sofrimento causado pela crise econômica na Europa, simplesmente
leia o que os grafites e as pichações nas construções de Portugal têm a dizer

●✽
FRANK
BRUNI
THE NEW YORK TIMES

P arece óbvio que gover-
nos democráticos são
menos corruptos e ofe-
recem melhores servi-
ços a seus cidadãos do
que as autocracias, cer-

to? Errado. Bem, pelo menos nem
sempre. O amplamente citado Índi-
ce de Percepção da Corrupção da

Transparência Internacional deu a
Cuba uma nota melhor do que ao Méxi-
co em 2011 e colocou a Jordânia monar-
quista acima da democrática Itália.

Além disso, as ditaduras não são as
mesmas no que se refere a corrupção e
recebimento de suborno. É claro que
alguns governos autoritários, e Cinga-
pura é o exemplo clássico, têm se mos-

trado melhores do que outros em ter-
mos de governança eficiente e transpa-
rente. Portanto, supondo que você ti-
vesse o azar de viver numa ditadura,
que tipo de regime seria o melhor?

Os cientistas políticos Nicholas
Charron e Victor Lapuente examina-
ram recentemente quatro tipos de go-
verno autoritário: Estados de partido
único, juntas militares, monarquias e
regimes personalistas, que são gover-
nos fortemente vinculados ao carisma
de um único líder.

Segundo os dois estudiosos, Estados
de partido único, como China e Vietnã,
são os que mais respondem às deman-
das do cidadão, oferecendo uma gover-
nança da mais alta qualidade.

“Eles precisam se aproximar da po-
pulação e buscar aprovação”, diz Char-
ron. “Isso os obriga a ser um pouco
mais receptivos.” Aparentemente, o

Partido Comunista Chinês não teria
durado somente por meio do uso da
força, mas também por ter realizado
investimentos populares em infraes-
trutura e serviços sociais na China.

Se governos de partido único real-
mente são mais receptivos, a governan-
ça deve se tornar melhor à medida que
o país prospera e os cidadãos deman-
dam mais desenvolvimento econômi-
co.

De fato, uma pesquisa em 70 países
autoritários entre 1983 e 2003 concluiu
que nos Estados de partido único os
indicadores da boa governança, como
a ausência de corrupção e uma boa ofer-
ta de serviços público, aumentaram
juntamente com o PIB – Produto Inter-
no Bruto.

Os regimes militares, por outro lado,
“são inerentemente suscetíveis a divi-
sões internas dentro da elite militar no

poder” e, portanto, “são menos pro-
pensos a realizar reformas adminis-
trativas amplas”, segundo o estudo.

Charron aponta para a Síria, cujo
governo dominado por uma elite de
oficiais militares do clã alauita do
presidente Bashar Assad mostrou-
se menos aberto a reformas do que a
monarquia da Jordânia ou o Egito
sob o governo de Hosni Mubarak.

Como o mundo viu no ano passa-
do, com frequência é necessário um
banho de sangue para pressionar
tais regimes a se comprometer com
reformas políticas – talvez uma boa
razão para a junta pós-revolução do
Egito sair de cena o mais rápido pos-
sível. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA
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Q uando começou,
Ana Luisa Nogueira
estava procurando o
amor. Cada vez
mais, ela encontrou
o ódio. Não exata-
mente o ódio, embo-

ra essa seja uma palavra que ela às
vezes emprega para descrever o que
vê. Tristeza. Raiva. A desilusão de
uma fé num futuro que tinha muito
a oferecer.

Há cerca de quatro anos, como
hobby de fim de semana, ela come-
çou a passear por Lisboa para foto-
grafar os conjuntos de corações e
declarações de ardor – o tradicional
grafite romântico – que ela via nas
paredes dos edifícios da cidade.
Mas, cerca de dois anos atrás, nos
mesmos prédios, ela reparou no sur-
gimento de novas imagens e mensa-
gens.

Algumas criticavam duramente o
governo português, que mergulhou
o país numa imensa dívida. Outras
criticavam a Alemanha, que tinha
nas mãos todas as cartas do jogo e a
chave do cofre. Outras eram ape-
nas eloquentes manifestações de
pesar.

Conforme a crise financeira da Eu-
ropa se aprofundou e Portugal foi
cada vez mais afetado, os muros de
Lisboa começaram a falar. “Perdei
toda a esperança, ó vós que ainda
nela acreditais”, diziam eles.

“Portugal morreu, R.I.P.” Esse epi-
táfio já tinha desaparecido há algum
tempo quando me juntei a Ana Lui-
sa, de 37 anos, para um de seus pas-
seios no início do mês. Mas encon-
tramos outros grafites, muitos deles
ecoando o mesmo refrão.

“Nunca terás uma casa própria na
vida”, dizia a pichação. Havia um pa-
lavrão impublicável antes de “vida”.
O recado era dado com virulência e
dor profunda.

No fim dos anos 90 e início da dé-
cada de 2000, Portugal era um lugar
muito diferente, embalado pelas
promessas da União Europeia, oti-
mista. Em diferentes graus, o mes-
mo valia para Grécia, Espanha, Irlan-
da e Itália. Hoje esses países enfren-
tam um grau de sacrifício, incerteza
e ansiedade que supera em muito
aquilo que os Estados Unidos estão
enfrentando, sem que isso diminua
o sofrimento dos americanos. O epi-
sódio serve como alerta e lição.

O que ocorre quando deixamos
que a lacuna entre aquilo que as pes-
soas pensaram ter diante de si e aqui-
lo que elas são agora obrigadas a en-
frentar aumente tanto e tão rapida-
mente como ocorreu nesses países?
Como eles se ajustam? “Eles come-
tem suicídio em praça pública”, dis-
se meu amigo Paulo Côrte-Real, pro-
fessor de Economia de Lisboa, du-
rante um jantar.

Ele se estava referindo às manche-
tes internacionais envolvendo a
morte de um homem de 77 anos que
recentemente cometeu suicídio
diante do Parlamento grego e ao
“suicídio pela crise econômica”, ex-

pressão que agora é usada por vários
jornais europeus. Coincidentemente,
uma reportagem a respeito do aumen-
to no número desse tipo de morte foi
publicada no New York Times no dia
seguinte ao nosso jantar.

Talvez eles flertem com partidos de
extrema direita que fazem as minorias
de bode expiatório e se queixam da mo-
dernidade e da globalização. Vimos re-
latos e evidências disso na Grécia, na
Hungria e até na França.

Talvez eles tomem as ruas, repetida
e estridentemente, como na Espanha.
Ou talvez fujam. Aparentemente, to-
dos os jovens formandos do ensino su-
perior em Portugal – onde o desempre-
go está na casa dos 15% e os salários e
benefícios sofreram cortes agressivos

– nos contam de colegas igualmente
qualificados que deixaram o país, levan-
do consigo seus talentos e ambições e,
com isso, empobrecendo Portugal sob
outros aspectos. “Holanda, Alemanha,
Grã-Bretanha, Canadá, Estados Uni-
dos, Brasil, Angola, Dinamarca”, disse
Joana Pacheco, 26 anos, quando pedi a
ela que enumerasse os lugares procura-
dos pelos colegas. Quando lhe pergun-
tei quantos eram os amigos que tinham
seguido esse rumo, ela respondeu “to-
dos eles”.

Joana tem um MBA, mas trabalha
como técnica de computação, ganhan-
do € 800 mensais num emprego cujo
salário parece estar caindo. “Daqui a
dez anos, estaremos trabalhando por
€ 300”, brincou, mas com uma ponta

de seriedade. Recentemente, Joana
candidatou-se para um emprego –
qualquer emprego – numa prefeitura
alemã que anunciou vagas num jornal
português. Como resultado, a prefeitu-
ra foi inundada com 8 mil respostas,
disse ela.

Eu a conheci por meio de Ana Luisa,
a fotógrafa, a quem cheguei graças a
um exportador de vinhos portugueses
conhecido meu. “Como está o clima
em Portugal atualmente?”, eu tinha
perguntado. Ele me enviou por e-mail
uma foto que Ana Luisa tinha acabado
de lhe mandar: uma das imagens mais
sombrias que ela agora vê nas ruas e
registra. Numa porta azul, em letras
brancas, alguém tinha escrito: “O desti-
no se apagou”.

Ana Luisa é divorciada e mãe de duas
meninas, de 8 e 10 anos. Ela administra
um jardim da infância particular em
Lisboa, que teve o número de matrícu-
las reduzido de 125 para 85 nos últimos
dois anos. Os pais das crianças que par-
tiram não podiam mais arcar com a des-
pesa.

Como resultado, a renda dela caiu
bastante e, para poder pagar a escola

particular das próprias filhas, teve
de se mudar para um apartamento
mais simples no qual poderia viver
sem pagar aluguel, pois o imóvel per-
tencia a seu pai. Mas, tecnicamente,
o banco poderia se apossar do imó-
vel a qualquer momento, algo que
provavelmente ocorrerá em até dois
anos. A empresa de computação da
qual seu pai era presidente quebrou,
e ele teve o mesmo destino.

Ilusão. Se não houver alternativa,
ela diz que colocará as filhas na esco-
la pública, mas Ana Luisa está deses-
perada para mantê-las na escola
atual, que apresenta um bom ensino
de idiomas. “Quero que elas apren-
dam inglês – melhor do que eu – e
também alemão”, disse.

“Quero que elas tenham a possibi-
lidade de deixar o país.” Ela não acre-
dita que a sorte de Portugal vai mu-
dar nos próximos anos, em parte por-
que ela acha que a prosperidade da
década anterior foi uma ilusão facili-
tada pelo auxílio da União Europeia
e por projetos de infraestrutura ab-
solutamente extravagantes e desne-
cessários.

“Estradas, estradas e mais estra-
das por toda parte”, disse ela. “Portu-
gal parecia um lugar perfeito.” Lem-
bro-me de pensar algo parecido a res-
peito da Grécia, país que cobri de
2002 a 2004 para o Times.

Valendo-se do auxílio financeiro
da União Europeia e do ímpeto da
Olimpíada que se aproximava, os
gregos decidiram construir, cons-
truir e construir. E os gregos gasta-
ram, gastaram e gastaram. Atenas
parecia ter duas lojas de móveis e
três lojas de eletrodomésticos para
cada estabelecimento do tipo en-
contrado na Itália, onde eu morava
na época.

Ana Luisa me levou para ver pare-
des grafitadas. Elas não estão por to-
da parte, mas Ana Luisa sabe onde as
encontrar. Encontramos um grafite
que mostrava a bandeira portugue-
sa ao lado da bandeira grega e, acima
das duas, a seguinte mensagem:
“Descubra as diferenças”. Outra pi-
chação, reproduzida em muitos edi-
fícios, dizia: “Todos os sistemas têm
um ângulo morto (ponto cego)”.

Muitas das epígrafes que vimos
em nossos dois dias de passeio – e
muitas outras fotografas por ela –
têm esse ar enigmático, mais emo-
cionais do que específicas. Algumas
delas são reproduzidas numa gale-
ria de imagens que acompanha a ver-
são digital desse artigo.

“Destrua aquilo que te destrói.”
“A dívida não é tua!” “Quero ser fe-
liz.” Sem motivo aparente, algumas
estão em inglês: “Until debt do us
apart (Até que a dívida nos separe)”.
“They say jump, you say how high
(Eles dizem ‘pule’, e você pergunta
‘quão alto?’).” “Don’t give up (Não
desista).” Talvez o mais melancóli-
co dentre os que vi seja um grafite
que se resume a uma palavra, “Liber-
dade”, acompanhada por uma fle-
cha apontando para cima.

Seria uma tentativa de dizer que
só existe liberdade na morte? Há
cerca de dois meses, Ana Luisa con-
venceu uma loja de souvenirs de Lis-
boa, a Lisbon Lovers, a transformar
as fotos românticas dela – a fotógra-
fa ainda faz tais imagens, pois o ro-
mance não desapareceu – num paco-
te de dez cartões postais.

Ela também gostaria de fazer algo
com as imagens melancólicas. Mas
Ana Luisa acredita que seria bem
mais difícil encontrar alguém que
aceitasse uma proposta como essa.
/ TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL
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Conforme a crise financeira se
aprofundou e Portugal foi
cada vez mais afetado, os
muros começaram a falar
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A17.




