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Resumo  

  

Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil entre 1995 e 2002. No início, a aprovação 

de seu governo era surpreendente, pois a implantação do Plano Real havia sido bem-

sucedida promovendo o controle da inflação e a estabilização da economia. Porém, as 

consequências do seu primeiro mandato (1995-1998) começaram a se tornar evidentes no 

segundo mandato (1999-2002). Diante disso, FHC via sua imagem se deteriorar. A 

oposição passou a criticar duramente o governo e a articular o movimento que ficou 

conhecido como “Fora FHC”. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo analisar 

algumas charges publicadas na revista Bundas (1999-2001) relacionadas ao movimento 

“Fora FHC”. 
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1. Introdução 

  

Fernando Henrique Cardoso (FHC) se tornou um político reconhecido pelo povo 

brasileiro antes mesmo de ser eleito como presidente do país, quando ainda exercia o 

cargo de ministro da Fazenda durante o governo Itamar Franco (1992-1994). O 

reconhecimento veio pelo fato de ter conseguido promover a estabilização da economia, 

juntamente com o processo de combate inflacionário, a partir da implantação do Plano 

Real. Na sequência, FHC se saiu vitorioso nas eleições presidenciais de 1994 e foi reeleito 

em 1998. Durante seus dois mandatos (1995-1998 / 1999-2002), o então presidente deu 

continuidade ao processo de estabilização da economia, caracterizando uma verdadeira 
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“ofensiva neoliberal”, devido às inúmeras privatizações e à ampla abertura econômica 

patrocinada. 

A expectativa em relação ao governo FHC era grande. A população havia 

“apostado todas as fichas” naquele político que parecia ser o mais indicado para colocar 

o Brasil em ordem. No entanto, com o passar do tempo, a decepção foi tomando conta do 

cenário politico e social, ainda no primeiro mandato. A ampliação comprometedora do 

endividamento público e o desenvolvimento de uma crise econômica e política já 

indicavam que a situação se agravaria. 

Em razão da mais polêmica de suas emendas constitucionais - a emenda da 

reeleição -, que segundo especulações havia sido aprovada graças à compra de votos, 

FHC foi reeleito em 1998 e, durante o segundo mandato, a situação se tornou ainda mais 

desfavorável, dando fim à imagem positiva que o governo havia sustentado até aquele 

momento. O governo demonstrou incapacidade em reformar o modelo econômico, não 

realizou os projetos a que havia se proposto, não conseguiu promover o crescimento 

econômico desejado, pecou pela ausência de políticas urbanas, precarizou os salários, 

diminuiu os direitos dos trabalhadores e foi responsável pela elevação drástica das taxas 

de desemprego. 

Todas as ações nocivas do governo que causaram insatisfações nos diversos 

setores da sociedade - como as denúncias de corrupção que resultaram em investigações 

a respeito das diversas privatizações e o descaso com as classes subalternas - contribuíram 

com os desdobramentos do movimento que exigia o impeachment do presidente, 

conhecido como “Fora FHC”. Com o apoio dos partidos da oposição, sob a liderança do 

Partido dos Trabalhadores (PT), de entidades da sociedade civil, de sindicatos e de 

manifestantes dos diversos pontos do Brasil, foi realizada a Marcha dos 100 mil de 

Brasília, uma manifestação organizada na capital federal na manhã do dia 26 de agosto 

de 1999. Essa manifestação foi a primeira contra o governo FHC e a expressão máxima 

do movimento “Fora FHC”. 

Naquele período, a mídia alternativa retratou de forma atenta a política no Brasil. 

A revista Bundas (1999-2001) se constituiu como um acervo riquíssimo para entender 

aquele momento histórico e, de maneira especial, pela abundância de charges, contribuiu 

decisivamente para nossas pesquisas. Nesse sentido, nosso objeto de estudo neste artigo 

são as charges presentes na revista Bundas. Buscaremos demonstrar de que modo a mídia 

alternativa abordava o movimento que pedia o afastamento do então presidente da 
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República e, para tanto, apresentaremos breves considerações históricas da Era FHC - em 

especial a partir do segundo mandato - que antecederam o aparecimento do movimento 

“Fora FHC” seguido de alguns apontamentos sobre a mídia alternativa no país e sobre a 

revista Bundas para, ao final, analisar algumas charges referente ao movimento “Fora 

FHC”. 

 

2. A insatisfação com o governo FHC 

 

O ano de 1999 foi um momento de profunda crise no Brasil. O governo que havia 

se promovido com um discurso de estabilidade a partir do Plano Real não conseguia mais 

solucionar os problemas econômicos e uma verdadeira crise tomou conta do cenário 

nacional com a inflação ficando próxima do teto da meta estabelecida pelo governo, além 

de o país apresentar um tímido crescimento econômico. 

Nesse período, o Banco Central iniciou um ciclo de aumento da taxa de juros 

básica; houve aumento nos impostos e as dívidas interna e externa se agravaram. Além 

disso, os problemas em áreas sociais se intensificaram, principalmente, como decorrência 

da desvalorização do real - na medida em que o Plano Real era colocado em cheque, a 

moeda sofria alguns abalos e entrou em declínio em 1999. O processo que levou à queda 

do valor da moeda do Brasil está relacionado a uma série de fatores e, contraditoriamente, 

ao próprio processo de combate à inflação. As políticas pensadas para o controle 

inflacionário acabaram gerando problemas econômicos incontroláveis que aceleraram 

ainda mais os níveis de inflação e de desvalorização da moeda. 

Esse processo de desvalorização da moeda, para além das consequências 

econômicas como o aumento da inflação, a redução do déficit da balança comercial, a 

redução do consumo interno, a desvalorização da indústria nacional e o baixo 

desenvolvimento econômico, também resultou num abandono ainda maior das políticas 

públicas e dos investimentos em bem-estar social. Os salários foram arrochados e a 

flexibilização do trabalho se tornou uma prática comum; a corrupção política desviou 

verbas significativas da saúde, educação, transporte, entre outros setores sociais, 

contribuindo para que as desigualdades sociais se aprofundassem. 

Além dos problemas econômicos já citados, o principal problema social que a população 

enfrentou durante o governo FHC, especialmente no segundo mandato, foi a elevação da 

taxa de desemprego no Brasil que, devido à intensificação das políticas neoliberais, 

aumentava de modo a atingir índices inéditos. A estratégia de abertura econômica de FHC 
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foi umas das principais causas do problema do desemprego e, de acordo com Armando 

Boito Júnior (1999), devido à abertura comercial a indústria nacional deixou de criar 390 

mil novos empregos por conta da entrada de produtos estrangeiros no mercado brasileiro, 

que enfraqueceu a indústria nacional. O corte de investimento nos setores sociais também 

contribuiu para que não houvesse mais criação de empregos e a privatização promoveu a 

demissão de muitos trabalhadores. Até mesmo para aqueles que estavam empregados o 

custo foi alto, pois o governo promoveu alterações na legislação trabalhista afirmando 

que as leis estavam obsoletas, pois eram fruto da CLT - criada no governo de Getúlio 

Vargas - e deviam passar por uma modernização, e também que os empregadores 

alegavam que as exigências da legislação encareciam a produção, portanto, a “solução” 

seria diminuir os direitos do trabalhador atacando a legislação que o protegia. Sendo 

assim, ficava claro que o governo de Fernando Henrique Cardoso se colocava em favor 

da classe hegemônica e declarava guerra à classe subalterna. Nesse sentido, James Petras 

e Henry Veltmeyer afirmam:  

 

[..] o governo de Cardoso fez uma série de mudanças com vistas a uma 

nova legislação que aumentasse o poder de administradores e 

empregadores para admitir e demitir empregados e remanejá-los no 

processo de produção, na medida da necessidade (PETRAS; 

VELTMEYER, 2001, p.82).  

 

Com toda essa situação, a popularidade de FHC passou por um declínio, atingindo um 

dos menores índices já registrados para um presidente no Brasil. Na visão de Petras e 

Veltmeyer: 

 

[...] apesar das práticas corruptas de Fernando Henrique Cardoso não se 

levantou nenhum clamor entre os meios de comunicação, pois era uma 

corrupção ao serviço da grande empresa, diferente da corrupção de 

Collor, que estava ao serviço do enriquecimento pessoal (PETRAS; 

VELTMEYER, 2001, p.27).  

 

Mesmo sem apoio midiático, logo após a sua reeleição o presidente Fernando 

Henrique Cardoso começou a enfrentar graves críticas e despontaram algumas 

manifestações de parcela da população que se sentia prejudicada com o governo elitista. 

Em 1999, um movimento espontâneo que gritava por “Fora FHC” foi responsável por 

colocar nas ruas aproximadamente 200 mil manifestantes. Diante disso, a oposição 

chegou a fazer apelos para que FHC renunciasse ao seu cargo de presidente, e este passou 
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a presenciar seus oponentes se organizarem para um pedido de impeachment, tamanha a 

insatisfação com seu governo e suas políticas antipopulares. 

De acordo com Fernando Rodrigues (2015) foram apresentados quatro pedidos de 

impeachment contra FHC, sendo o primeiro no dia 29 de abril de 1999. No entanto, o 

então presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB), arquivou todos os pedidos e a 

oposição teve que recorrer ao plenário. Houve uma votação na noite de 18 de maio de 

1999 que durou aproximadamente uma hora e quarenta e dois minutos contabilizando 

342 votos contra o pedido de impeachment e 100 votos favoráveis; com isso o processo 

foi encerrado. 

Em sua matéria, Rodrigues comenta que dentre todas as “reclamações” referentes 

ao governo, a oposição também acusava o presidente de praticar corrupção com as 

privatizações (como a da Telebrás), além de ter cometido “estelionato eleitoral” e de 

impedir as investigações no Ministério Público Federal (MPF) e na CPI dos bancos. Em 

entrevistas na época, Milton Temer - deputado filiado ao PT e autor do primeiro pedido 

de impeachment de FHC - declarou que a acusação de estelionato eleitoral se devia ao 

fato de FHC ter prometido crescimento econômico e criação de empregos durante o 

segundo mandato no momento em que, paralelamente, negociava com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) a política de recessão em que o Brasil se encontrava à 

época. 

O clima que se instaurou no país foi de muita mobilização. Ainda que tivesse tido 

pouca expressividade na mídia, o movimento “Fora, FHC” - ao contrário do que parece 

e do que é informado para a população - ocorreu de fato e representou toda a indignação 

com o presidente FHC que governou de maneira privilegiada para a elite brasileira. 

 

3. Bundas - um veículo alternativo 

 

Antes de abordarmos as questões que envolvem a revista Bundas, bem como suas 

particularidades e especificidades, se faz necessário comentar sobre o que seria um 

veículo “alternativo” e de que maneira teria surgido tal termo. É importante ressaltar que 

falar sobre mídia ou imprensa alternativa é um grande desafio já que a maior parte dos 

estudos de Comunicação no Brasil é voltada para a grande mídia e para a análise dos 

veículos vinculados às grandes corporações midiáticas nacionais. 
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Durante o período da ditadura civil-militar (1964-1985) surgiram muitos 

periódicos de pequeno porte que se opunham ao regime militar e que foram reconhecidos 

como “imprensa alternativa” ou “nanica”. A pesquisadora Célia Regina Trindade Chagas 

Amorim, baseada nos estudos de Bernardo Kucinski (1991), afirma que o termo 

alternativo diz respeito à: 

 

Inúmeros jornais que circularam durante os anos de ditadura militar no 

Brasil, e que se caracterizam por noticiar os graves crimes cometidos 

no país, como mortes de presos políticos, as formas de torturas 

implementadas pelo DOI-CODI, da Rua Tutóia, em São Paulo, a 

ostensiva conivência do Estado com grupos nacionais e internacionais 

que controlavam a economia, a violação dos direitos humanos, a dívida 

externa, a luta contra a censura, e ao regime autoritário imposto ao país, 

enfim, entre outros temas de interesse geral da população (AMORIM, 

2007, p.4). 

 

Especificamente sobre o termo “imprensa nanica”, Kucinski o definiu assim:  

 

A palavra nanica, inspirada no formato tablóide adotado pela maioria 

dos jornais alternativos foi disseminada principalmente por 

publicitários, num curto período em que eles se deixaram cativar por 

esses jornais. Enfatiza uma pequenez atribuída pelo sistema a partir de 

sua escala de valores e não dos valores intrínsecos à imprensa 

alternativa. Ainda sugeria imaturidade e promessa de tratamento 

paternal. Já o radical de alternativa contém quatro dos significados 

essenciais dessa imprensa: o de algo que não está ligado a políticas 

dominantes; o de uma opção entre duas coisas reciprocamente 

excludentes; o de única saída para uma situação difícil e finalmente, o 

desejo das gerações dos anos 60 e 70, de protagonizar as transformações 

sociais que pregavam (KUCINSKI, 1991, p.XIII). 

 

Paolo Marconi também se incumbiu de escrever sobre a temática da imprensa alternativa 

e afirmou:  

 

Na década de 60 deu-se o surgimento da imprensa denominada 

independente, nanica ou alternativa. [...] O primeiro jornal desse tipo - 

o Pif-Paf - surgiu em 1964 e teve duração efêmera de 8 edições 

quinzenais sob a direção do esquerdista Millôr Fernandes. O mesmo 

humorista em 1969, reunindo-se a um grupo de críticos e humoristas de 

esquerda (Ziraldo, Tarso de Castro, Henfil, Jaguar) funda o semanário 

O Pasquim. As características desta imprensa: tiragem reduzida de cada 

impressão; repercussão reduzida, exceções como O Pasquim, 

Movimento, Em Tempo; falta de esquema empresarial com trabalho 

semi-artesanal na maioria dos órgãos; ausência de suporte financeiro 

adequado, caracterizada pela inexistência de anúncios comerciais, etc 

(MARCONI, 1980, p.307-309). 
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No contexto daquela imprensa alternativa, uma das experiências mais 

representativas foi a do jornal O Pasquim (1969-1991) que era considerado alternativo, 

independente ou, até mesmo, underground. No entanto, de acordo com Kucinski, 

circularam na época mais de 150 periódicos de diferentes tendências. Esses jornais 

vinham para se opor claramente à mídia que financiava o golpe militar e suas torturas. 

Enquanto a grande imprensa fazia a defesa da política golpista que estava no poder, a 

imprensa alternativa realizava denúncias e esclarecimento a respeito dos verdadeiros 

“vilões” da época. “Os pequenos jornais dessa época, construíram um discurso alternativo 

que se opunha naturalmente por princípio ao discurso oficial” (KUCINSKI, 1991, 

p.XIII). 

Já nos tempos do governo FHC, outras experiências de imprensa alternativa se 

desenvolveram, dentre elas a revista Bundas (1999-2001). Com título extremamente 

polêmico, “Bundas” era uma paródia da conhecida revista Caras - veículo que enaltecia 

a burguesia e entrevistava personalidades famosas da televisão brasileira - e circulou 

durante um breve período de tempo. Em 1999, o seu idealizador, o cartunista Ziraldo, e 

alguns de seus amigos colocaram em prática o projeto da referida revista. Bundas era 

considerada um veículo alternativo e satirizava com muita perspicácia, inteligência e 

humor a política brasileira, bem como toda a situação social. 

Ziraldo afirmava que a revista Bundas estava sendo lançada, pois o Brasil 

necessitava dar mais valor à cabeça do que às nádegas. Bundas, portanto, seria, para seus 

idealizadores, uma alternativa ao que estava sendo “empurrado” ao público pela grande 

mídia que tem como objetivo incentivar o consumo e fazer com que a população aceite a 

realidade, se conforme e valorize futilidades, ao invés de compreender minimamente o 

cenário econômico e político. 

Portanto, a referida revista surgia para refletir sobre a situação social e política, 

mas com o humor como seu principal ingrediente. O veículo era semanal, dividido em 

artigos, colunas, seções fixas, entre eles: bundalelê composto por comentários a respeito 

de debates na mídia; bundão da semana que trazia um destaque; covil do Jaguar; pixels 

com trechos humorísticos; salão de anedotas; a bunda da semana; a bunda lê livros, etc. 

Infelizmente, a revista Bundas saiu de circulação em 2001 com pouco mais de 70 edições, 

em razão de problemas financeiros. A editora Pererê contraiu muitos débitos pelo fato de 

não receber anúncios e a falta de publicidade era devido, principalmente, ao preconceito 

em relação à revista. 
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4. Uma retratação do “Fora FHC” por meio das charges na revista Bundas  

 

A revista Bundas circulou durante o período do governo FHC e desde sua primeira 

edição tinha como objetivo retratar a realidade social, criticando e satirizando a política 

no Brasil. Portanto, os escândalos que envolviam FHC, bem como suas estratégias 

neoliberais extremamente nocivas ao trabalhador, eram abordadas na revista. Sendo 

assim, a partir do momento em que a desaprovação com o governo passou a ser constante, 

Ziraldo e seus amigos não mediram esforços para mencionar devidamente o movimento 

“Fora FHC” na revista. 

Com inteligência e humor ácido, típicos dos chargistas do veículo, a edição 

número 51 da revista tinha como título “FHC conseguiu, o povo nas ruas: greves, 

passeatas, protestos, insatisfação! Tem graça?”. Essa edição trazia uma série de fotos 

sobre as manifestações contra FHC e uma coletânea de charges sobre o tema. Neste artigo 

analisaremos três dentre as charges publicadas para representar as produções gráficas de 

Bundas em relação ao movimento “Fora FHC”.  

 Na primeira charge selecionada (figura 1) o chargista Ronaldo retrata um 

personagem com trajes simples, representando um trabalhador rural segurando uma placa 

com a palavra “FORA”. À sua frente se encontra o então presidente Fernando Henrique 

Cardoso, vestido com terno e usando a faixa presidencial, que responde em tom de 

“desdém” ou “pouco caso”, como se estivesse fingindo não entender a placa: “Poderia 

ser mais explícito?!”. 

A palavra “FORA” representa o movimento que pedia o afastamento de FHC. A 

população desaprovava o seu governo e se organizava em manifestações, passeatas e 

greves. Obviamente, o presidente percebia a insatisfação do povo, no entanto, continuava 

a seguir com sua ofensiva neoliberal, prejudicando os trabalhadores e privilegiando os 

diversos setores da burguesia nacional e internacional. FHC não abria mão de suas 

estratégias e atitudes nocivas para com as classes subalternas e ficou conhecido por “fazer 

vistas grossas” para as desigualdades que se aprofundavam durante o seu governo. 
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FIGURA 1 

 

 

Fonte: Revista Bundas - Ano 1 - Número 51 - 6 a 12 de junho de 2000 

 

Na segunda charge selecionada (figura 2), Dalcio retrata uma situação de 

manifestação em que se observam algumas pessoas gritando palavras de ordem (como a 

boca aberta dos personagens denuncia) e portando cartazes que demonstram as diversas 

reivindicações. Essa imagem faz referência a passeatas e manifestações que ocorreram 

no período em que Fernando Henrique Cardoso governava o país. Principalmente a partir 

de seu segundo mandato, o povo brasileiro começou a sofrer as consequências das 

políticas neoliberais de FHC. Como resposta, vários setores sociais foram às ruas 

manifestar seu descontentamento com o governo e as placas apresentadas pelos 

personagens na imagem dizem respeito às principais reivindicações exigidas pela 

população no período em questão: “mais emprego”; “melhores salários”; “fora FMI”; 

“abaixo FHC” e “fora FHC”.  

A utilização da frase “mais emprego” revela o principal problema social 

desencadeado pelo governo FHC, que foi o desemprego. Desde o fim do seu primeiro 

mandato, o desemprego já se apresentava como um grande obstáculo, no entanto, foi a 

partir do segundo mandato que a situação se agravou. FHC, ao contrário do que prometeu 

em seu discurso de posse, não proporcionou mais empregos e ainda prejudicou de forma 

perversa os trabalhadores do país. Sobre isso, Altamiro Borges e Márcio Pochmann 
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(2002) apontaram que o desemprego no final de 1994, às vésperas da posse de FHC, 

atingia aproximadamente 4,5 milhões de trabalhadores, o equivalente a 6,1% da 

População Economicamente Ativa (PEA). Em 1998, no final do primeiro mandato do 

governo FHC, esse índice subiu para 9,2% da PEA e em 2000 a taxa explodiu e ficou 

próxima de 15% da força de trabalho no país, atingindo 11,5 milhões de trabalhadores. 

Borges e Pochmann (2002, p.15) sentenciaram: “Ou seja: um milhão de desempregados 

a mais para cada ano de governo FHC”. 

 

FIGURA 2 

 

 

Fonte: Revista Bundas - Ano 1 - Número 51 - 6 a 12 de junho de 2000 

 

Já a frase “melhores salários” faz menção ao fato de que havia uma ação planejada 

do governo FHC de precarizar os salários, principalmente, por meio de uma política de 

desvalorização do salário mínimo e da precarização das relações de trabalho, por 

exemplo, por meio do contrato de trabalho temporário. Como lembram Borges e 

Pochmann (2002), as pesquisas feitas pelo IBGE à época afirmavam que a renda real dos 

trabalhadores, com inflação descontada, permaneceu em queda por quatro anos seguidos. 

Diversos fatores explicam a corrosão: um deles foi o próprio desemprego, que diminuiu 

o poder de barganha dos que estavam na ativa e subtraiu os salários; outro fator foi o 

aumento do mercado informal de trabalho, onde os rendimentos são menores. 
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As frases “abaixo FHC” e “fora FHC” possuem o mesmo sentido e são expressões 

da insatisfação da população em relação ao governo. Como mencionado anteriormente, 

havia motivos diversos para a desaprovação de FHC como o desemprego, o arrocho 

salarial, a flexibilização do trabalho, o ataque às leis trabalhistas, a corrupção, as 

privatizações polêmicas e o descaso com as áreas sociais, por exemplo. Desse modo, 

partidos de esquerda, sindicatos e demais organizações sociais começaram a se organizar 

formando um movimento que ficou conhecido como “Fora FHC”. 

A placa “fora FMI” faz menção ao fato de que Fernando Henrique Cardoso 

negociava com o Fundo Monetário Internacional a política de recessão que lançava o 

Brasil naquela situação de crise social e econômica. 

Para além de toda a análise crítica que se pode fazer a partir da referida charge, 

chama a atenção a placa em primeiro plano que traz a frase “anuncie aqui” e que é 

carregada por um sujeito que destoa dos demais. Ele parece representar um empresário 

ou mesmo um político (pela vestimenta e pelo charuto). Podemos analisar esse elemento 

da charge sob dois aspectos. Um primeiro olhar pode indicar que alguns setores da 

burguesia também estavam insatisfeitos com o governo FHC e que estariam se aliando a 

outros setores de oposição num movimento pelo “Fora FHC”. Mas também pode 

representar o oportunismo de determinados representantes do governo em tentar 

desqualificar as manifestações de oposição ao governo, abrindo espaço para levar 

“bandeiras de luta” diversas daquelas que apareciam nas manifestações de rua e desviar 

a atenção para os problemas enfrentados pelo governo FHC. 

 Por fim, apresentamos a última charge a ser analisada (figura 3). Nela, verificamos 

a presença de duas caixas de diálogo oriundas de situações e lugares distintos. O primeiro 

ambiente retratado é o Congresso Nacional que está localizado no lado superior esquerdo 

da imagem. Desse ambiente, emana a frase: “Tira esse povo da rua!!”. Fica evidente que 

as palavras foram proferidas por algum político e que esse discurso representava o 

incômodo que o povo causava na classe política com as manifestações que realizavam 

contra o governo; os políticos aliados do governo sentiam a necessidade de abafar as 

“reclamações” e exigências da população, exigindo que o povo saísse das ruas e parasse 

com as manifestações. 
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FIGURA 3 

 

 

Fonte: Revista Bundas - Ano 1 - Número 51 - 6 a 12 de junho de 2000 

 

No segundo ambiente presente na imagem, no canto inferior direito, vemos uma 

cena com três pessoas em situação de rua (dois adultos e uma criança), cabisbaixos e 

desanimados, tendo apenas uma panela e uma garrafa, retratando a miséria em que se 

encontram, à margem da sociedade e sem condições básicas de sobrevivência. A frase 

dita por um dos adultos é uma resposta ao que se ouvia do Congresso e confere certa 

comicidade: “Né a gente não...”. Essa fala representa uma ironia ao que havia sido dito, 

significando que “povo da rua” a que se referiam os políticos não era os moradores em 

situação de rua, mas sim os manifestantes contrários ao governo FHC. Ao invés de acabar 

com a miséria no Brasil a preocupação dos parlamentares era de acabar com o movimento 

“Fora FHC”, ou seja, calar o clamor do povo nas ruas. 

Em seu plano de governo, FHC declarava que iria se atentar para as questões 

referentes às áreas sociais, no entanto, durante seus dois mandatos como presidente da 

República, Fernando Henrique Cardoso se colocou ao lado dos interesses da burguesia 

nacional e internacional e relegou os setores da classe subalterna à mais absoluta miséria. 

 

5. Considerações finais 
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Durante a Era FHC, mesmo com as evidências de problemas sociais e econômicos 

como trouxemos para a discussão neste artigo, Fernando Henrique Cardoso não abdicou 

de seu projeto de compromisso com a elite, que eram pautados pelos preceitos e 

recomendações do Consenso de Washington. Seu governo não se atentou aos 

trabalhadores e, pelo contrário, atingiu-os com as consequências das crises 

desencadeadas.  

FHC se ocupou em cumprir com as prerrogativas de uma ofensiva neoliberal, 

realizando uma abertura econômica e se dedicando à inserção do país no processo da 

globalização. FHC privilegiou os empresários e demais setores da burguesia nacional e, 

ao se aliar às organizações internacionais, promoveu inúmeras políticas que foram 

nocivas às classes subalternas. A preferência de FHC por governar apenas para a elite do 

país em detrimento da classe trabalhadora foi a intenção desde o início de seu governo. 

Diante disso, a resposta às atitudes do governo FHC para com os trabalhadores e 

também ao seu posicionamento passível de críticas em relação a determinadas políticas 

que favoreciam a corrupção foi a realização de inúmeras manifestações, passeatas, 

greves, atos de protestos, e até mesmo pedidos de impeachment contra FHC, que ficou 

conhecido como movimento “Fora FHC”. 

A imprensa alternativa acompanhou todo o desdobramento dessas ações e, por 

meio das charges, retratou de forma humorada as principais tensões e dificuldades que 

marcaram a Era FHC. Neste artigo, nossa intenção foi contribuir com o debate acerca das 

manifestações que surgiram nos anos finais do governo FHC com o objetivo de criticar o 

referido governo, a partir da análise de algumas charges publicada na revista Bundas. 

Esse trabalho é apenas um fragmento dessa reflexão e fica o desejo de dar continuidade 

ao estudo. 
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