
o TOMAR a hóstia em 
Aparecida, beijar o 
terço em Goiânia e er-
guer como uma taça a 
imagem de Nossa Se-
nhora da Abadia, em 
Uberlândia, o tucano 

José Serra não apenas bajulava o voto do 
eleitor cristão em campanha, mas sela-
va o próprio destino. Identificado com 
a esquerda durante toda a sua vida po-
lítica, Serra sai da eleição como a cara 
mais visível de um movimento que pre-
tende fincar as raízes do ultradireitismo 
no Brasil. Espécie de versão brazuca do 
americano Tea Party, a nova direita que 
emerge das urnas pauta-se menos pe-
la austeridade nos gastos governamen-
tais e mais por uma moral retrógrada e 
um nacionalismo infantil que geralmen-
te descamba para o preconceito. 

Nos Estados Unidos, o Tea Party sur-

giu em 2009 a partir da constatação fei-
ta por um grupo de políticos conserva-
dores, liderados pela ex-candidata a vice 
e ex-governadora do Alasca Sarah Pa-
lin, de que parte da classe média bran-
ca do país perdera privilégios ao lon-
go dos anos - e, mais ainda, com a elei-
ção de um negro, Barack Obama, para a 
Presidência. O ódio e o preconceito des-
sa fatia do eleitorado já haviam se ma-
nifestado na primeira eleição de George 
W. Bush, em 2000, quando uma massa 
de branquelos do Meio-Oeste foi às ur-
nas contra propostas de liberação do ca-
samento gay e do aborto, associadas aos 
democratas. Foi esse grupo um dos res-
ponsáveis pela vitória de Bush Júnior. 
A mesma turma alçou Palin ao estrela-
to e reduziu o espaço dos moderados no 
Partido Republicano. 

Não à toa, o movimento Tea Party apoia 
a lei em vigor no Arizona desde julho que 



permite prender e expulsar imigrantes 
pelo simples fato de não estarem de posse 
de documentos. Aqui, as vítimas da ver-
são brasileira dos red necks são os nordes-
tinos, a quem se "culpa" pela vitória de 
Dilma Rousseff no domingo 31. 

Disfarçada na política, a aversão aos 
nordestinos invadiu as redes sociais, so-
bretudo o Twitter, na segunda-feira 1o 

de novembro, na manhã seguinte à con-
firmação da vitória de Dilma. Uma estu-
dante de Direito de São Paulo, Mayara 
Petruso, deu a senha para uma enxur-
rada de manifestações preconceituosas 
ao postar a seguinte mensagem: "Nor-
destisto (sic) não é gente, faça um favor 
a SP, mate um nordestino afogado!" Se-
guiram-se dezenas de outras, todas no 
mesmo tom: "Trocaram voto por miolo 
de pão!", "Valeu Nordeste, mais quatro 
anos vivendo às nossas custas", "80% do 
Amazonas votam na Dilma... cambada 
de índio burro", e coisas do gênero. 

Mayara acabou alvo de uma represen-
tação movida pela seção pernambucana 
da Ordem dos Advogados do Brasil no 
Ministério Público Federal por racismo 
(pena de dois a cinco anos de detenção, 
mais multa) e incitação pública de prá-
tica de crime. Houve reação no próprio 
Twitter contra as mensagens preconcei-
tuosas e em defesa da população do Nor-
deste, mas foi incapaz de reduzir a onda 
antinordestina. Em entrevista ao portal 
Terra, uma representante do autodeno-
minado Movimento São Paulo para os 
Paulistas chegou a afirmar que as crí-
ticas às mensagens sórdidas eram uma 
tentativa de "vitimizar o Nordeste". 

A enxurrada de mensagens precon-

de Janeiro. Na terra de Aécio Neves, Dil-
ma abriu vantagem de 17 pontos porcen-
tuais, o que praticamente anulou a dian-
teira de Serra em São Paulo. No Rio, a 
petista obteve 4,9 milhões de votos, con-
tra 3,2 milhões de Serra. 

No Rio Grande do Sul, a vitória do tu-
cano foi ínfima: pouco mais de 100 mil 
votos. Os estados do Sul e Sudeste onde 
de fato o candidato do PSDB derrotou 
a futura presidente com folga foram o 
Paraná, com margem de 700 mil votos, 
e Santa Catarina, com vantagem final 
de 473 mil. Serra obteve vitórias espe-
radas em estados movidos pelo agrone-
gócio, em queda de braço com o gover-
no Lula em virtude da desvalorização 
do dólar. Assim como também era es-
perada pela oposição a larga vantagem 
da candidata do presidente no Nordes-
te: Dilma teve 18,4 milhões de votos na 
região, contra 7,6 milhões. Nem por is-
so, Serra pode ser considerado o candi-
dato dos ricos, como não se pode des-
qualificar o eleitor de Dilma, praxe em 
editoriais e artigos na imprensa na se-
mana pós-segundo turno. 

Infelizmente, é inegável que foi a cam-
panha do PSDB a estimular essa diferen-
ça, mais do que qualquer frase de Lula a 
cerca dos "nós contra eles". Mergulha-
do até o pescoço na estratégia religiosa, 
antiabortista e impregnada de precon-
ceito imaginada pelos artífices de sua 

exposição marque-
tológica, Serra deu 
o tom do embate en-
tre paulistas e o res-
to do País no encon-
tro da RedeTV! em 

ceituosas foi também a demonstração 
de ignorância e desinformação. O ar-
gumento de que foram os nordestinos 
os responsáveis pela vitória petista não 
se sustenta pelos números: a ex-minis-
tra seria eleita mesmo sem os votos do 
Norte e Nordeste. Se fossem computa-
dos apenas o Sul e o Sudeste, teria 29,7 
milhões de votos, contra 29,4 milhões 
de Serra. Na capital paulista, de on-
de saíram muitas das mensagens ofen-
sivas contra os nordestinos, Serra ga-
nhou apertado, com apenas 466 mil vo-
tos de diferença. Perdeu feio em dois es-
tados do Sudeste - Minas Gerais e Rio 



17 de outubro. "Essa estratégia de falar 
mal de São Paulo foi reprovada", disse 
o tucano. E foi além ao declarar que "o 
PT não gosta de São Paulo". Uma se-
mana antes da eleição, o PSDB distri-
buiria panfletos com a frase "Dilma 
não gosta de São Paulo", mesmo títu-
lo do vídeo postado no canal oficial do 
candidato no YouTube. Ambos afirma-
vam que a petista "prejudicou São Pau-
lo durante sete anos". 

Nos jornais, colunistas e editoriais da-
vam a sua colaboração para que o precon-
ceito contra os nordestinos viesse à tona. 
Por um lado, desqualificava-se a vitória 
de Dilma como representativa dos votos 
"menos conscientes" em contrapartida 
à racional escolha dos "mais escolariza-
dos" pelo PSDB. Uma colunista chegou a 
escrever que Dilma e o "lulismo" só ven-
ceram a eleição "graças à votação maciça 
nas regiões e áreas mais manipuláveis, 
onde a Arena, o PDS e o PMDB já foram 
reis". Daí aos "ricos" do Sudeste e Sul se 
jogarem contra os "pobres manipulados" 
do Norte e do Nordeste foi um pulo. 

Professor de História da Universida-
de Federal do Rio Grande do Norte e 
autor do livro Preconceito contra a Ori-
gem Geográfica e de Lugar (Ed. Cortez), 
Durval Albuquerque Jr. diz que a ques-
tão é justamente o contrário do que di-
zem os analistas. "Não se votou em Dil-
ma no Nordeste porque se sente fome, e 
sim porque o governo fez o povo comer", 
argumenta. "Enquanto o País crescia a 
4% ao ano, o Nordeste crescia a 8%, 9%. 
Houve uma inclusão imensa, que se re-
flete na votação maciça que o PT teve na 
região. O Bolsa Família não é alienante, 
como se diz, é o inverso: conscientizou 
as pessoas, fez elas se sentirem gente e 
passarem a exigir mais." 

O resultado é que mesmo entre as 
classes médias do Nordeste existe hoje o 
preconceito observado no Sudeste e no 
Sul, alerta o professor. "Eles queixam-se 
de que já não se contratam empregados 
com tanta facilidade, pagando qualquer 
coisa." O historiador conta que o pre-
conceito contra os nordestinos em São 
Paulo surgiu na década de 1920, quando 
começou a migração interna e os baia-
nos foram os primeiros a chegar - por 
isso até hoje "baiano" é a forma genéri-
ca de se referir ao nordestino no estado. 
Para o Rio, a partir da década de 1930, 
migraram os sertanejos acima da Bahia, 
e ficaram conhecidos como "paraíbas". 

Em São Paulo, a chegada dos nordes-
tinos desencadeou tensões na classe 
operária. Houve disputa pelos postos 
de trabalho com os imigrantes estran-
geiros, trazidos pela política de "bran-
queamento" do estado. Segundo o his-
toriador, contribui para o preconceito a 
construção da imagem do Nordeste fla-
gelado, miserável, atrasado e ignoran-
te feita pela própria elite da região para 
obter recursos e cargos diante do cres-
cimento do Centro-Sul. "Só que essa 
realidade vem se transformando e mui-
ta gente não viu. Está cada vez mais de-
fasada, só existe em termos de estereó-
tipo. O político nordestino quando faz 
algo errado ainda é chamado de 'coro-
nel', mas não ocorre o mesmo quando 
vem do Sul ou do Sudeste." 

Latente, o preconceito vem à tona 
quando estimulado. E parece ser mais 

regional que partidário. Tome-se o ca-
so dos dois Grazianos, Xico (tucano) e 
José (petista). Ambos paulistas. O tu-
cano usou o Twitter para alfinetar o 
companheiro de partido Aécio Ne-
ves em virtude da vitória, segundo ele, 
"nordestina" de Dilma em Minas Ge-
rais. Já o petista José causou polêmi-
ca no começo do governo Lula. A épo-
ca ministro da Segurança Alimentar, 
declarou sobre o Nordeste: "Temos de 
criar emprego lá, temos de gerar opor-
tunidade de educação lá, temos de ge-
rar cidadania lá. Porque, se eles conti-
nuarem vindo pra cá, vamos ter de con-
tinuar andando de carro blindado". 

Mas será que se um partido assumis-
se esse discurso segregacionista teria fu-
turo no País? Não assumidamente, mas 
sub-repticiamente é possível que sim. 
Há um ano, o diretor do instituto Vox 



Populi, João Francisco Meira, compila 
dados que apontam para um vácuo: fal-
ta um partido assumidamente de direita 
no Brasil. De acordo com Meira, nenhu-
ma das legendas existentes, inclusive o 
DEM, se declara. "Há condições para o 
crescimento da direita. A campanha do 
Serra, nesta eleição, explorou esse espa-
ço e o resultado final das eleições mos-
trou que ele é relevante." 

O diretor do Vox afirma que metade dos 
votos recebidos por Marina Silva, do PV, 
no primeiro turno, era de direita, con-
servador. E foram exatamente esses vo-
tos que foram para o tucano no segundo 
turno. "O Serra conseguiu captar todo o 
voto conservador da Marina. Isso ren-
deu a ele um terço a mais de votos do que 
teve no primeiro turno", diz Meira. 

A professora de Ciência Política da 

Universidade de Brasília, Lúcia Avelar 
atenta para o fato de essa guinada à di-
reita de uma parcela do eleitorado repre-
sentar uma reação à mobilidade social 
propiciada pelo governo Lula. "Como 
havia uma distância muito grande entre 
as classes, é como se pensassem: 'Puxa, 
eles estão se aproximando. Vão sentar ao 
nosso lado no cinema, no teatro'. Mexer 
no status quo incomoda muita gente." 

Para se inserir de vez no contexto 
conservador que ensaiou nesta eleição, 
Serra enfrentará obstáculos dentro do 
seu partido, o PSDB. Seria temerário di-
zer que existe uma tendência direitista 
dentro do tucanato como um todo: Aécio 
Neves, por exemplo, está mais identifi-
cado com o centro, assim como Teotônio 
Vilela, governador reeleito de Alagoas. 
Uma alternativa para este novo Serra se-
ria fundar outra legenda, que absorves-

se setores do PSDB, DEM e dos demais 
partidos conservadores, como o PP. Ou 
esperar uma saída de Aécio da legenda, 
que levaria a ala não paulista do partido 
consigo e abriria espaço para uma hege-
monia do ex-governador de São Paulo. 

A eleição de Felipe Calderón no Méxi-
co, em 2006, e, mais recentemente, de 
Sebastián Piñera no Chile, comprova 
que existe espaço para uma direita não 
golpista na América Latina. De qual-
quer forma, parte da oposição brasilei-
ra parece encantada com o estilo neo-
con dos republicanos. Do ponto de vista 
eleitoral, não se pode negar, ela deu re-
sultados - e no curto prazo. Como se ve-
rá na reportagem de Antônio Luiz M. C. 
da Costa à pág. 58, Obama sofreu uma 
derrota fragorosa nas eleições legisla-
tivas, a maior de um partido governis-
ta nos Estados Unidos desde o fim dos 
anos 1930. Uma das razões deve-se à 
campanha republicana permanente, 
iniciada logo após a vitória de Obama, 
e baseada em preconceitos e mentiras. 
Velhos temores da Guerra Fria (Obama 
seria "comunista") misturam-se a no-
vos (ele seria a favor do Islã). Resultado: 
presos a uma pauta moralista e insatis-
feitos com o resultado de uma política 
econômica aprofundada sobre o man-
dato do antecessor Bush, os norte-ame-
ricanos não conseguem debater temas 
realmente cruciais ao seu futuro. 

Parece ser essa a diferença entre uma 
velha direita, liberal e centrada na de-
fesa das liberdades individuais contra 
um suposto Estado opressor, e a atual. 
Ao redor do mundo, quem ganha espa-
ço entre os conservadores são partidos 
defensores da xenofobia, do racismo e 
do obscurantismo religioso. 

No fim das contas, tenha ou não sido 
proposital, essa foi a cara da campanha 
de Serra no segundo turno, pois nem o 
racionalismo econômico pôde lhe ser 
atribuído, vide as propostas de reajuste 
do salário mínimo a 600 reais e o 13° pa-
ra os beneficiários do Bolsa Família (iro-
nicamente atacados pelos eleitores tu-
canos na odiosa campanha na internet). 
No seu discurso na noite do domingo 31, 
o ex-governador paulista diz ter dado 
um "até logo, não um adeus". Para quem 
tanto defendeu sua biografia na disputa 
presidencial, Serra poderia voltar à cena 
como defensor intransigente dos valo-
res democráticos que ele tanto diz pre-
zar. O Brasil agradeceria. 

Text Box
Fonte: Carta Capital, São Paulo, ano 16, n. 621, p. 26-29, 10 nov. 2010.




