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Resumo 

 

A campanha presidencial de 2002 trouxe esperança de mudança para a população 

brasileira, que já estava farta do governo FHC e do seu descaso com o povo. O governo 

FHC, com sua popularidade corroída, não conseguia emplacar seu candidato, José 

Serra, que ficava sempre na segunda posição nas pesquisas eleitorais. O candidato da 

vez era Lula, que por ter sido oposição a FHC, se tornou o símbolo da mudança. Porém, 

o fato de se alinhar a setores mais conservadores da sociedade gerou diversos 

questionamentos. Tudo isso foi assunto no jornal O Pasquim 21, importante jornal da 

imprensa alternativa que acompanhou de perto a campanha presidencial de 2002, 

publicando um grande número de charges sobre o assunto. 

 

 

Palavras-chave: Campanha presidencial 2002; charge; O Pasquim 21; imprensa 

alternativa. 

 

1. Introdução
 

 

A imprensa alternativa brasileira teve grande importância na história do país. 

Com o objetivo de denunciar as injustiças e mazelas que acometiam o país, criticava as 

ações dos governos, os costumes, a moral e a cultura imposta pela sociedade. A 

imprensa alternativa colocava em foco o que a grande imprensa, muitas vezes, optava 

por esconder da população, por ser conivente com a forma como a sociedade estava 

organizada. 

A ascensão e o auge da imprensa alternativa se deram durante a ditadura civil-

militar (1964-1985). Nesse período surgiram muitos jornais alternativos que, 

descontentes com a falta de liberdade imposta pelo regime, tornaram-se espaços para 
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dar vazão às vozes dissonantes, exercer a criatividade e apresentar críticas aos governos 

militares. 

De acordo com Bernardo Kucinski (1991), a imprensa alternativa, assim como 

indica o radical “alternativa”, sugere: 

 

[...] algo que não está ligado a políticas predominantes; o de uma 

opção entre duas coisas reciprocamente excludentes; o de única saída 

para uma situação difícil e, finalmente, o do desejo das gerações de 60 

e 70, de protagonizar as transformações sociais que pregavam 

(KUCINSKI, 1991, p.13). 

 

E esse foi o papel desempenhado pela imprensa alternativa no regime ditatorial 

brasileiro. Ao contrário da grande imprensa, que era complacente com a ditadura civil-

militar, os jornais alternativos, segundo Kucisnki (1991, p.13) “denunciavam 

sistematicamente as torturas e violações dos direitos humanos e faziam crítica do 

modelo econômico”. Para Francis Lampoglia e Lucília Maria Sousa Romão a imprensa 

alternativa tinha o papel de “ser um espaço de contestação frente a censura e as 

arbitrariedades do governo, dizendo o contrário, completando ou preenchendo as 

lacunas do não dito das matérias publicadas na imprensa majoritária” (LAMPOGLIA; 

ROMÃO apud FAVARI, 2014, p.2). Ou seja, a imprensa alternativa se tornou uma 

esfera pública alternativa à esfera pública burguesa. 

Foi nesse período que surgiu um dos maiores sucessos da imprensa alternativa: 

O Pasquim, fundado em 1969 pelos sócios Jaguar, Tarso de Castro, Sergio Cabral, 

Carlos Prosperi e Cláudio Ceccon. Além deles, deram importantes contribuições ao 

jornal: Ziraldo, Millôr Fernandes, Henfil, Ivan Lessa, entre outros. Em seu auge, O 

Pasquim atingiu a impressionante marca de, aproximadamente, 200 mil exemplares por 

edição. 

Na visão de Kucinski, O Pasquim se encaixa na classificação dos jornais 

alternativos que eram “voltados à criticas dos costumes e à ruptura cultural” 

(KUCINSKI, 1991, p.15). A partir dessas críticas, o jornal conseguia atingir, questionar 

os costumes, os valores, a moral, a cultura valorizada e reconhecida por parcela da 

sociedade burguesa conservadora e, com isso, atingia também o governo, defensor da 

moral e dos bons costumes hipócritas da classe média. 

A importância de O Pasquim foi tão grande que o jornal foi responsável por 

mudar o pensamento, os hábitos e costumes dos jovens da década de 1970, conseguindo 
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atingir, inclusive, uma parcela da população que vivia no interior do país. Apesar de seu 

foco ser a crítica aos costumes e à cultura da época, O Pasquim atuava, também, no 

campo político, se opondo visceralmente ao regime militar, sendo um dos mais eficazes 

na critica à ditadura. 

Além disso, O Pasquim revolucionou a linguagem jornalística, inserindo uma 

linguagem mais coloquial nas publicações, apresentando personagens imaginários 

criados pelos próprios colaboradores do jornal, utilizando pseudônimos, realizando 

entrevistas provocativas, além de explorar o recurso do deboche para criticar o regime. 

Tudo isso, dentre outros atributos, fizeram de O Pasquim um dos jornais mais vendidos 

da época, feito que deve ser valorizado, pois a conjuntura social e política não era 

favorável a esse tipo de jornal que fazia críticas ao governo. A liberdade de imprensa 

nesse período era extremamente restrita; a censura era uma constante que os jornalistas 

tinham de lidar sempre. Porém, por meio da criatividade e esperteza, O Pasquim driblou 

e sobreviveu à censura do regime militar e seus períodos mais sombrios até a sua última 

edição publicada em novembro de 1991. 

Inspirado no projeto editorial de O Pasquim, em 2002 passou a ser publicado O 

Pasquim 21, sendo o número (21) uma alusão ao novo século, e que se tornou um dos 

principais jornais da imprensa alternativa brasileira no início dos anos 2000. Lançado 

como um projeto comandado por Ziraldo e seu irmão Zélio Alves Pinto, o jornal teve a 

primeira edição lançada em 19 de fevereiro de 2002, e, após 117 edições, chegou ao fim 

em 25 de junho de 2004. 

Em uma entrevista concedida ao jornalista Haroldo Cevarolo Sereza, à época 

jornalista do jornal O Estado de São Paulo, Ziraldo comentou que O Pasquim 21 era 

mais uma continuação da revista Bundas (1999-2001) do que uma continuação do 

lendário jornal alternativo. Porém, assim como o “antigo” O Pasquim, o “novo” O 

Pasquim 21 tinha como objetivo apresentar um conteúdo diferente, alternativo, “uma 

visão de Brasil diferente da do pensamento único”. Na edição número zero (2001-2002) 

de O Pasquim 21 Ziraldo comenta que “o que vamos fazer é um jornal que herda do 

Pasquim, além do nome, apenas uma outra coisa: a indignação social e política. Está 

precisando - e cada vez mais - de um espaço amplo para se exercer” (ZIRALDO, 2002, 

p.2). 

Outro ponto em comum entre O Pasquim e O Pasquim 21 é a grande relevância 

que se dava à charge como um dos meios de demonstrar a indignação com o cenário 
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como um todo. As charges nos dois jornais ganharam papel central e passaram a ser 

utilizadas amplamente para criticar, de forma satírica e bem humorada, os problemas 

que o país enfrentava. 

Diante disso, o objetivo deste trabalho é compreender o cenário político que se 

deu em torno da campanha presidencial de 2002 e analisar charges de O Pasquim 21 a 

respeito desse tema. 

 

2. Um pouco do governo FHC 

 

A ascensão de Fernando Henrique Cardoso (FHC) ao poder consolidou o 

neoliberalismo como a doutrina econômica, política e social no Brasil, iniciada com o 

governo de Fernando Collor de Mello, ainda no início da década de 1990. 

Os oito anos da era FHC deixaram consequências negativas profundas na 

sociedade brasileira, principalmente para a classe trabalhadora, que sofreu diversos 

ataques e perdas nos dois mandatos do então presidente, como por exemplo, o arrocho 

salarial, a perda de direitos trabalhistas, o aumento do desemprego, o corte de 

investimento em áreas sociais, entre outros problemas enfrentados pela classe 

trabalhadora. 

Ao contrário do que ocorreu com os trabalhadores, o capital nacional e 

internacional se beneficiou grandemente com a chegada de FHC ao poder, 

principalmente, o capital especulativo internacional, que a cada crise financeira 

ameaçava retirar seus investimentos do país, o que fazia com que o governo aumentasse 

as taxas de juros com o objetivo de segurar esses investidores e atrair novos. Portanto, 

FHC foi eleito com o apoio do capital e em função dele, e à custa da exploração das 

classes populares, governou o país por dois mandatos consecutivos. 

A figura de FHC ficou fortemente vinculada à implantação e consolidação do 

Plano Real. A grande mídia, com o intuito de eleger FHC presidente do país fez grande 

propaganda, colocando o Plano Real como um verdadeiro “milagre” do então ministro 

da Fazenda, na etapa final do governo de Itamar Franco. 

Porém, ao contrário das propagandas feitas pelos grandes meios de 

comunicação, a implantação do Plano Real e as medidas adotadas para seu sucesso 

geraram um impacto negativo na economia e na vida da população brasileira, como por 

exemplo, o aumento da dívida externa, aumento das taxas de juros e dos níveis de 
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desemprego. Além disso, como consequências do Plano Real, a economia brasileira se 

tornou frágil, submissa e dependente do capital especulativo internacional, o governo 

privatizou empresas estatais e possibilitou a abertura comercial, o que enfraqueceu o 

mercado nacional. 

Apesar de ter colocado em prática as medidas neoliberais antes mesmo de iniciar 

o seu primeiro mandato, a população de um modo geral somente percebeu as 

consequências indigestas da consolidação de um projeto neoliberal no segundo mandato 

de FHC quando o real se desvalorizou e os níveis de desemprego chegaram a índices 

altíssimos. De acordo com James Petras e Henry Veltmeyer (2001), no final de 1998: 

 

[...] entrou em colapso a estratégia liberal de FHC baseada na entrada 

de capital proveniente da venda de títulos e de pesados empréstimos 

para sustentar artificialmente o Real. A economia entrou em grande 

depressão, o Real foi desvalorizado, as obrigações da dívida 

esvaziaram o tesouro e houve grande corrida pela moeda. Tendo 

ficado muito dependente de divisas externas, o governo ficou sem os 

instrumentos econômicos para estimular a recuperação sustentada. 

Todo o ano de 1999 testemunhou altas taxas de desemprego nas 

principais cidades, o crescimento maciço do setor informal a perda do 

poder de compra de vastos setores da classe média. Como nas 

experiências anteriores, o modelo liberal faliu. E o regime cada vez 

mais debilitado, respondeu aprofundando o seu compromisso com os 

poupadores estrangeiros, oferecendo as últimas “joias da família” 

(telecomunicação, gás, companhias energéticas) aos licitantes 

estrangeiros, enquanto comissões parlamentares examinavam 

acusações de corrupção que envolviam FHC em negócios de 

privatizações ilícitos (PETRAS; VELTMEYER, 2001, p.13). 

 

O que Petras e Veltmeyer deixam claro é o compromisso que o governo 

brasileiro tinha com o capital. Durante os oito anos em que governou o país, a 

presidência de FHC foi responsável por aumentar as desigualdades sociais, “com o 

capital estrangeiro concentrando a maior riqueza da história do Brasil e o trabalho 

registrando seus mais altos níveis de desemprego” (PETRAS; VELTMEYER, 2001, 

p.29). 

 

3. A campanha presidencial de 2002 

 

Após o longo período em que FHC governou o país, de 1995 a 2002, ficou claro 

o desgaste que seu governo sofreu durante esses oito anos consecutivos. FHC iniciou 

seu governo como um “herói”, o responsável pelo Plano Real que deu fim às altas taxas 
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de inflação que assombravam o país. Esse fato o ajudou a se eleger presidente da 

República em 1994 e a se reeleger para o cargo em 1998. Nas duas eleições, é 

importante ressaltar, a vitória foi alcançada ainda no primeiro turno, tamanha era a 

aprovação de FHC. 

Porém, de acordo com Rubens Figueiredo e Ciro Coutinho (2003), devido ao 

longo período que permaneceu no poder, as altas taxas de desemprego, a estagnação da 

economia, as consecutivas crises econômicas - principalmente, a crise cambial no ano 

de 1999 -, o racionamento de energia em 2001, enfim, esses e outros fatores 

contribuíram para desgastar a popularidade do governo tucano, que viu a aprovação do 

povo cair de 48%, que consideravam o governo ótimo/bom, em setembro de 1998, para 

23%, que consideravam o governo ótimo/bom, em outubro de 2002, segundo dados do 

Datafolha. 

A população brasileira estava cansada de ser tratada com tanto descaso pelo 

governo que, visivelmente, governava em favor do capital e contra o trabalhador e a 

população mais carente. Nesse cenário, as eleições presidenciais de 2002 representavam 

uma possibilidade de mudança nas práticas políticas e econômicas que predominavam 

no Palácio do Planalto desde a chegada de FHC ao poder. 

Os principais candidatos a concorrerem ao cargo mais alto do país eram: Luís 

Inácio Lula da Silva, representante do Partido dos Trabalhadores (PT); José Serra, 

representante do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); Anthony Garotinho, 

representante do Partido Socialista Brasileiro (PSB); e Ciro Gomes, representante do 

Partido Popular Socialista (PPS). Lula era o candidato mais cotado pelo povo para 

vencer as eleições e o mais temido pelos “donos” do Mercado, que ameaçavam retirar 

seus investimentos do país caso o candidato petista vencesse. 

Antes de se iniciarem as eleições, uma possível candidata à vaga de presidente 

do Brasil se destacou nas propagandas partidárias de seu partido. Roseana Sarney, pré-

candidata pelo Partido da Frente Liberal (PFL), com uma popularidade crescente, 

principalmente entre a população feminina, a filha do ex-presidente José Sarney chegou 

a empatar nas pesquisas de opinião com o então pré-candidato Lula (PT). 

Porém, as intenções de Roseana se tornar a primeira mulher presidente do Brasil 

fracassaram quando foram descobertos pela Polícia Federal no escritório Lunus - do 

qual era sócia - mais de um milhão de reais não declarados. Após seu marido e 

administrador da empresa, Jorge Murad, apresentar diferentes versões sobre a origem do 
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dinheiro, e a constante exposição do escândalo na mídia, a candidata caiu nas pesquisas 

de intenções de voto o que a levou à sua desistência da corrida pelo cargo presidencial. 

O fato de Roseana ser considerada uma das principais opções dos eleitores 

demonstrava o desejo da população por transformações, algo novo. O rosto de Roseana, 

de alguma forma, representava essa mudança, pois, além de ser mulher, era novidade no 

cenário político nacional, apesar de carregar o sobrenome de seu pai, figura conhecida 

nacionalmente no meio político. 

O anseio por transformações era algo tão aclamado pelo povo que todos os 

principais candidatos utilizaram como estratégia política o discurso de mudança para 

ganhar o voto das pessoas. De acordo com Figueiredo e Coutinho, até mesmo José Serra 

(PSDB), candidato apoiado por Fernando Henrique Cardoso, “não assumiu sua 

condição de candidato governista” (2003, p.95). 

A mudança era uma vontade do eleitorado brasileiro, porém o capital e os 

grandes investidores do mercado financeiro temiam a eleição de um candidato que 

poderia mudar drasticamente os rumos da política e da economia brasileiras. Receavam 

um candidato que ameaçasse as regalias e privilégios concedidos pelo governo FHC 

durante seus oito anos de mandato. O capital temia, mais especificamente, a eleição de 

Lula (PT), candidato de esquerda, que teve toda sua trajetória política associada à luta 

pelos trabalhadores e ao movimento sindical, de onde se originou politicamente. 

A grande burguesia tinha preferência por José Serra (PSDB), que apesar de 

negar ser um candidato governista, tinha sua imagem associada ao governo tucano, 

afinal, era um candidato tucano. Além disso, sua base de apoio composta por partidos 

como o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e Partido da Frente 

Liberal (PFL), considerados conservadores e a favor do modelo econômico neoliberal e 

seus pressupostos consolidados por FHC no país, justificavam a simpatia do Mercado 

pelo candidato José Serra. Portanto, aos olhos do povo, Serra não era o candidato da 

mudança, mas sim, o da continuidade do governo FHC, mesmo não assumindo isso em 

seu discurso. 

A ligação de Serra (PSDB) com o governo de FHC prejudicou-o em sua 

campanha. De acordo com Yan Carreirão (2004) os principais pontos focados pelo 

candidato em sua campanha - emprego e segurança - não foram bem vistos pelo 

público, que não via credibilidade em suas propostas: 
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Serra centrou seu programa de televisão em dois temas fundamentais 

para o eleitorado: emprego e segurança. Formulou propostas claras e 

didaticamente. Todavia, o problema da credibilidade residia no fato de 

ele ser o candidato do governo, que aos olhos da grande maioria do 

eleitorado deixara a situação social deteriorar-se muito no que se 

refere a esses dois temas. A pergunta, diversas vezes feita pelos 

adversários durante a campanha, era fatal: por que Serra, que era uma 

pessoa tão importante no governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso (tendo sido Ministro do Planejamento e, depois, da Saúde e 

escolhido para ser seu candidato), não conseguiu usar essa influência 

para fazer durante esses oito anos o que ele prometia fazer se fosse 

eleito? Em suma, embora possa-se criticar aspectos da estratégia de 

campanha de Serra, seu principal problema é que ele representava a 

continuidade de um governo cuja avaliação junto ao eleitorado era 

majoritariamente negativa. Essa parece ser uma dificuldade que 

enfrentaria qualquer candidato situacionista (CARREIRÃO, 2004, 

p.181). 

 

O descaso de FHC com a população teve reflexos diretos na campanha de José 

Serra (PSDB), que teve dificuldades para convencer a população de que seria o 

governante ideal para assumir o poder e trazer mudanças. Quem se beneficiava com isso 

era Lula (PT), pois por ter sido um crítico ferrenho no governo FHC, representava a 

mudança pedida pelo povo. 

Percebendo a ascensão de Lula nas pesquisas de intenção de voto, os 

representantes do capital tentaram de diversas formas intimidar, ameaçar, impor sua 

vontade de eleger José Serra (PSDB) o novo presidente.  De acordo com Remy José 

Fontana (2002, p.25) “presenciamos um verdadeiro festival de truculências e 

intimidações com vistas a impedir que um novo governo afirme-se a partir da soberania 

popular e contraponha-se aos interesses do capital especulativo internacional”. 

Com a possibilidade cada vez maior de Lula se tornar o novo presidente, o 

Mercado fez de tudo para impedir a chegada do PT ao poder. O capital ameaçava via 

ataque especulativo, suspensão de linhas de financiamento externo, aversão ao risco-

país, dentre outras formas de pressão econômica e política. Porém, o terrorismo 

econômico lançado pelo capital não surtiu efeito e em outubro de 2002, após três 

tentativas frustradas, Lula foi eleito em segundo turno o novo presidente do Brasil. 

O discurso de Lula e do PT anunciavam mudanças em caso de vitória. Porém, 

grande parcela da população que se identificava mais com a ideologia de esquerda tinha 

dificuldades em acreditar que Lula e o PT trariam mudanças significativas para a 

sociedade brasileira. E o ceticismo em relação ao discurso petista não era infundado. 
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O PT e Lula disputavam as eleições presidenciais desde a primeira eleição 

presidencial que ocorreu no país após o período da ditadura civil-militar (1964-1985). 

Em 1989, Lula quase venceu as eleições presidenciais; ele foi para o segundo turno, viu 

sua popularidade crescer, mas terminou em segundo lugar, perdendo para Fernando 

Collor de Mello, candidato dos empresários e da grande mídia. Em 1994, Lula iniciou 

muito bem nas campanhas de intenção de voto, era o principal candidato cotado para 

assumir a Presidência, mas após o lançamento e sucesso inicial do Plano Real, que tinha 

como principal representante Fernando Henrique Cardoso, Lula perdeu as eleições 

ainda no primeiro turno das votações. Em 1998 ocorreu o mesmo e FHC venceu as 

eleições logo no primeiro turno. 

Durante as três eleições que concorreram Lula e o PT quase chegaram ao poder. 

Com isso, ao longo das eleições, o PT, que nasceu como um partido para defender os 

trabalhadores, ligado às lutas sindicais e crítico ao sistema capitalista, foi ampliando o 

seu leque de alianças e amenizando o seu discurso crítico, o que levou, segundo Fontana 

(2002, p.28) a “uma inflexão pragmática do maior partido de oposição de esquerda em 

direção ao centro”. 

Em 2002, Lula (PT) teve como candidato a vice-presidente o megaempresário 

José de Alencar, dono de um império têxtil, e se aliou com partidos de direita 

dissidentes do bloco dominante, que representavam o que existia de mais arcaico na 

política brasileira e defendia princípios e valores que iam contra o que o PT defendia no 

início de sua trajetória. 

Essas alianças e declarações de apoio geraram desconfianças. E isso fica 

explícito nos questionamentos de Fontana: 

 

Se estas eleições, como já se revela pelos resultados do primeiro 

turno, encontra sua expressão maior pelo desejo de mudança e 

renovação, e estas orientações estariam certamente mais bem 

expressas nos partidos de oposição, notadamente no PT, como se 

explicam algumas composições de forças, apoios e alinhamentos de 

grupos e lideranças de perfil mais arcaico que tem aderido a este curso 

de ação renovadora e mudancista? Isto compromete ou impugnaria as 

possibilidades de alterações e mudanças políticas e sociais, no caso de 

a oposição conquistar o poder governamental? (FONTANA, 2002, 

p.26). 

 

O PT era claramente o partido que representava a mudança por ter sido oposição 

durante os oito anos de governo FHC. Porém, as alianças feitas com o intuito de vencer 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 

 

as eleições e angariar maior número de votos possíveis deixavam fortes dúvidas se Lula 

e o PT seriam realmente capazes de transformar o país e geravam questionamentos, 

como por exemplo: qual o interesse dessa classe política conservadora em apoiar um 

candidato, teoricamente, mais próximo às classes populares? O que teria sido oferecido 

em troca desse apoio político? Como, caso eleito, Lula e o PT, poderiam transformar o 

país com a ajuda de figuras políticas que praticavam o que havia de mais arcaico no 

cenário político? O poder concedido a essa classe política iria barrar os desejos de 

mudança do povo? Qual seria a influência dessas forças no governo do PT?. O cenário 

político das eleições gerava grandes expectativas e apreensões. Era certo que, caso fosse 

eleito, o PT e Lula teriam um grande desafio pela frente. 

Muitas eram as dúvidas e desconfianças que as alianças feitas pelo PT com 

forças conservadoras geravam nos eleitores mais atentos e preocupados com o destino 

do país. Não era prudente criar grandes expectativas de que a eleição de Lula iria trazer 

grandes transformações para a sociedade, pois, apesar de utilizar em seu discurso que 

era o candidato da mudança, sua coligação revelava o contrário. A aliança com lados 

conservadores deixava claro que a mudança na política iria ficar mais no discurso do 

que na prática e que, mesmo com a eleição do PT, grande parcela da burguesia iria 

permanecer no poder e continuar desfrutando de seus privilégios e privilegiando o 

capital, alimentando as desigualdades sociais. 

Apesar das pressões do Mercado para eleger o candidato governista José Serra 

(PSDB), o PT chegou à Presidência e Lula assumiu o cargo em janeiro de 2003, 

iniciando um novo governo, rompendo a hegemonia que durava oito anos com FHC e o 

PSDB no poder.  

De acordo com Fontana, é fato que  

 

[...] os processos de renovação não se impõe de uma só vez e 

integralmente, não realizam todas as suas potencialidades no imediato 

do curto prazo; assim também as forças arcaicas não se diluem ou 

deixam a cena num único ato do drama político. (FONTANA, 2002, 

p.26).  

 

Portanto, é necessário reconhecer que a mudança não se dá de forma imediata e 

radical, até mesmo porque o que está instituído não cederá facilmente espaço para o 

novo florescer. É uma luta diária por espaços e poder. A vitória de Lula e do PT não 
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trouxeram mudanças drásticas, mas com certeza foi uma vitória para a classe 

trabalhadora que lutou desde a abertura política para colocar Lula e o PT no poder. 

 

4. A campanha presidencial de 2002 por meio das charges no jornal O Pasquim 21 

 

De acordo com Miani (2001) a charge possui um importante papel social de 

denunciar, criticar, levar a reflexão, satirizar determinado fato que está ocorrendo na 

sociedade, podendo, até mesmo, gerar transformações sociais. É interessante ressaltar o 

caráter efêmero da charge, que após algum tempo, pode não fazer mais sentidos para 

algumas pessoas, pois estas não presenciaram, viveram o momento, ou não tiveram 

acesso as informações, que determinada charge retrata. 

A campanha presidencial de 2002 teve grande importância na história recente do 

país. Cansado do descaso do governo FHC, o povo brasileiro ansiava por mudanças. O 

candidato que melhor representava essa esperança para a população era Luis Inácio Lula 

da Silva, candidato pelo Partido dos Trabalhadores. 

A seguir, serão analisadas algumas charges publicadas pelo jornal O Pasquim 

21, um dos mais importantes jornais da imprensa alternativa no início do século XXI, 

que cobriu amplamente a campanha presidencial de 2002, publicando um rico material 

sobre o assunto, composto de entrevistas, caricaturas e charges. 

 

FIGURA 1 

 

Fonte: O Pasquim 21 - janeiro de 2002 
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A charge acima foi publicada no jornal O Pasquim 21 e desenhada por Cláudio. 

Ela mostra uma conversa entre FHC e o ministro da Economia em que FHC pede ao 

ministro para arranjar uma solução para fazer com que Serra subisse nas pesquisas 

eleitorais. A charge é uma crítica ao governo FHC que durante seu governo elevou o 

preço da energia elétrica, do gás e das passagens de ônibus interestaduais; todas essas 

ações foram reflexos de uma política econômica adotada por FHC e seus assessores. 

Além disso, a imagem demonstra a situação de José Serra que durante toda a campanha 

eleitoral apareceu sempre atrás de Lula, chegando a perder, por um curto período de 

tempo, a vice-liderança da corrida presidencial para o candidato Ciro Gomes (PPS). 

 

FIGURA 2  

 

Fonte: O Pasquim 21 - edição nº 38 - 05 de novembro de 2002 

 

Esta imagem foi publicada pelo O Pasquim 21 em novembro de 2002. A charge 

foi desenhada por Ziraldo. A imagem mostra FHC, todo sujo e com as roupas rasgadas, 

rindo de Lula, também sujo e com roupas esfarrapadas, por causa de suas alianças 

conservadoras com alguns partidos de direita. A charge é uma crítica de Ziraldo à 

entrevista que FHC concedeu à revista Época, em outubro, antes do segundo turno das 

eleições presidenciais. Na entrevista, FHC criticava Lula e o PT por suas mudanças e 

alianças com partidos de direita, como por exemplo, parte do PFL, que apoiava a 

candidatura de Lula. 
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A charge remete ao ditado popular “o sujo, falando do mal lavado”. Afinal, 

assim como Lula, o próprio FHC havia feito alianças com partidos conservadores, como 

o PMDB e o próprio PFL, principais partidos de apoio de seu governo. Além disso, 

FHC critica na entrevista a mudança de postura de Lula e do PT que, ao longo de sua 

trajetória, foi deixando de ser um partido de esquerda para se tornar um partido de 

centro-esquerda, recebendo apoio de setores mais conservadores, como por exemplo, o 

empresariado nacional. 

Porém, o próprio FHC iniciou a sua trajetória sendo um sociólogo que se 

identificava com os pensamentos da esquerda e que, ao longo de sua carreira, foi se 

transformando até se tornar presidente do Brasil e atuar contra os trabalhadores e a favor 

do capital nacional e internacional, que faturou muito durante seus oito anos de 

governo. Portanto, ao fazer a crítica ao PT, ao Lula e às suas alianças, FHC estava 

criticando sua própria trajetória e a de seu partido. 

 

FIGURA 3 

 

Fonte: O Pasquim 21 - edição nº 38 - 05 de novembro de 2002 

 

Esta charge foi publicada pelo jornal O Pasquim 21 na mesma edição da charge 

analisada anteriormente. A imagem apresenta FHC deixando para Lula um país cheio de 

remendos, curativos e rachaduras. A charge era uma crítica à situação precária que FHC 

estava entregando o Brasil para Lula. Um país com altas taxas de juros, submisso à 

vontade de órgãos internacionais, principalmente o FMI, com altas taxas de desemprego 

e com uma economia instável. 
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Considerações finais 

 

A campanha presidencial de 2002 foi um grande marco na história recente do 

país, pois elegeu pela primeira vez, depois de três tentativas frustradas, Luís Inácio Lula 

da Silva, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, e também o primeiro operário a 

ocupar o mais alto cargo público do Executivo brasileiro. 

A eleição de Lula se deu por diversos motivos, mas, principalmente, porque o 

governo de FHC foi voltado para atender aos interesses do capital, o que, 

consequentemente, fez com que a população mais carente sofresse com as 

consequências negativas das políticas adotadas por Fernando Henrique Cardoso e sua 

equipe. 

O povo votou em Lula com grandes esperanças de transformações. Seus 

marqueteiros se aproveitaram do fato de Lula ter sido oposição durante os oito anos de 

governo FHC e da insatisfação do povo com o atual governo para transformar Lula no 

candidato que representava uma mudança de rumo, que iria trazer as transformações e 

melhorias que o povo esperava. 

Porém, ao analisar as alianças feitas com partidos de direita, com a família 

Sarney - que está presente no poder desde a ditadura civil-militar -, bem como a 

indicação de José de Alencar (PL) como candidato a vice-presidente - este que 

representava a classe empresarial nacional - se questionava se o PT e Lula seriam 

realmente capazes de realizar as transformações que o povo pedia, em razão de tais 

alianças com setores tão conservadores da sociedade.  

A campanha presidencial de 2002 refletiu a esperança da mudança desejada pela 

população brasileira, e isso se confirmou nos resultados das urnas com a vitória eleitoral 

de Lula para presidente. Porém, as dúvidas e os questionamentos em torno de seu 

partido e de suas alianças deixavam explícitos que seu governo não seria nada fácil. 
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