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Resumo: 
O presente artigo trata da morte de Tancredo Neves como um momento importante de 
construção de uma certa concepção de identidade nacional. Utilizando como fonte o programa 
jornalístico de televisão “O martírio do Dr. Tancredo”, veiculado pela Rede Globo de 
Televisão no dia da morte de Tancredo Neves, a pesquisa procura refletir sobre a construção 
de um discurso que associava o mencionado personagem com aquilo que supostamente 
caracterizaria o “povo brasileiro”. Tal identificação de Tancredo Neves com elementos que 
comporiam uma suposta “brasilidade” pode ser percebida em aspectos como o “sofrimento”, a 
“cordialidade” e a “conciliabilidade”, tidos como elementos definidores de uma identidade 
nacional. 
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É impossível dar conta de todos os significados produzidos e atribuídos à figura do 

presidente Tancredo Neves quando da sua morte, em 21 de abril de 1985, assim como ao 

grandioso funeral que se seguiu ao seu falecimento. Não obstante, tal episódio é certamente 

passível de uma análise que, limitada como qualquer outra produção historiográfica, procure 

dar conta da construção simbólica que se conformou naquele momento. Para além de um 

“significante vazio”, talvez se tenha produzido, naquela conjuntura, uma forte interpretação 

do que é o Brasil, daquilo que supostamente caracterizaria o povo brasileiro, enfim, uma certa 

idéia de identidade nacional.1 Dados os limites deste texto, entretanto, vamos centrar nossa 

análise apenas num programa de televisão: o Jornal Nacional produzido pela Rede Globo de 

Televisão e transmitido na noite do dia correspondente à morte de Tancredo Neves. Embora 

seja um instrumento específico de análise, vale destacar que determinadas idéias que 

perpassaram o programa foram recorrentes nos meios de comunicação de um modo geral 

naquela conjuntura, dando conta de um certo clima de “redescoberta do nacional” que 

permeava setores sociais mais amplos do que aquilo que poderia representar um telejornal de 

uma emissora de televisão específica. 

Exibido em 21 de abril de 1985, o programa Jornal Nacional da Rede Globo de 

Televisão recebeu uma edição especial, totalmente voltada para a doença e a morte de 

Tancredo Neves.2 Intitulado O martírio do Dr. Tancredo, o programa procurava dar conta 

                                                 
∗ Doutorando, bolsista CNPq. 
1 Visão diferente pode ser encontrada em MENDONÇA, Daniel de. Tancredo Neves. Da distensão à Nova 

República. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2004. 
2 A narrativa que se segue se baseia no vídeo Tancredo Neves - O presidente da democracia, existente no fundo 

“Tancredo Neves” do CPDOC/FGV, classificação “TN vídeo 005”, fita 2 (0:00:02 - 4:05:47). Tanto a narração 
feita pelo apresentador, quanto os depoimentos, entrevistas, poesias e manifestações de atores políticos ou 
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daquela forte experiência vivida pela sociedade brasileira, que começou cerca de 39 dias 

antes, quando o presidente eleito pelo Colégio Eleitoral foi internado no Hospital de Base de 

Brasília, depois de ser acometido por graves dores na região do abdômen na véspera da data 

prevista para a sua posse. Para além do papel de “mártir” atribuído a Tancredo Neves, 

expresso no próprio título do programa, o telejornal se iniciava com a imagem de uma cruz, 

projetada sobre o fundo de um céu azul, na parte superior, e uma faixa verde e amarela, na 

inferior. Acompanhando a imagem, a veiculação de cânticos religiosos, que perdurariam 

ainda por alguns segundos à aparição do apresentador Sérgio Chapelain. A acentuação do 

caráter religioso atribuído ao episódio e à própria figura do presidente morto marcou todo o 

programa daquela noite, conforme aprofundaremos em outros momentos deste texto. À 

primeira vista, de fato, impressiona a forte carga simbólica e emotiva mobilizada durante todo 

o telejornal. À perspectiva de cristalização de uma imagem do personagem corresponderia, 

por outro, a elaboração de uma certa percepção do que seria a nação ou o povo brasileiro. 

Numa primeira parte de O martírio do Dr. Tancredo foi exibida uma retrospectiva dos 

fatos considerados mais importantes dentro do período que se estendeu da noite de 14 de 

março, véspera da data prevista para a festa da posse, até a morte de Tancredo Neves, no 

Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo. Na segunda parte, vários 

pronunciamentos de autoridades, depoimentos e homenagens à figura de Tancredo seriam 

exibidos. Em ambos, salta aos olhos a exaltação e a heroicização da sua figura. Não somente 

supostos traços positivos da personalidade do presidente eram recorrentemente destacados, 

como sua trajetória política era projetada de forma teleológica, sob a ótica da predestinação do 

salvador da nação brasileira: “Dr. Tancredo Neves era um homem público predestinado, um 

homem que tinha uma missão e que iria cumpri-la a qualquer custo”, destacava o apresentador 

Sérgio Chapelain a certa altura do programa. Percebido como alguém que “tinha consciência 

do momento histórico que estava vivendo” e “um entendimento da história política do país” 

para além dos outros atores sociais, o personagem Tancredo Neves tinha todos os seus gestos 

espetacularizados, como foi o caso dos encontros com chefes de Estado estrangeiros após sua 

vitória nas eleições indiretas. 

                                                                                                                                                         
populares transcritas aqui fazem parte deste mesmo programa produzido pela Rede Globo de Televisão. Assim, 
para evitar uma grande recorrência de referências repetitivas, citaremos em nota somente quando for realmente 
conveniente ou quando omitido, em nosso próprio texto, o nome do personagem que se manifestou do modo 
relatado. Quando houver aspas, mas isso não acontecer, é porque damos prosseguimento à transcrição da 
narração do apresentador do programa, Sérgio Chapelain. Vale destacar também que não é nossa intenção 
atribuir a este último a autoria do texto narrado durante o telejornal. A menção à sua figura de narrador em 
vários momentos, entretanto, é indispensável para uma melhor fluência do texto. 
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Assim, a narração da viagem de Tancredo Neves, que passou por nove países em 

quinze dias, acentuava que “todos os chefes de Estado e de governo que estiveram com ele 

sabiam que estavam diante de um homem especial”. Alguém que seria “capaz de dialogar 

com os principais líderes do mundo, de igual para igual”, narrava Sérgio Chapelain. O 

encontro com o Papa, no Vaticano, foi particularmente destacado, sendo ressaltado como 

“uma deferência que nenhum outro presidente brasileiro teve nos últimos 20 anos. Uma 

deferência reservada ao estadista, ao homem de Estado Tancredo Neves”. Certamente, nesse 

ponto, o fato de Tancredo Neves ser adepto da religião católica era mais um elemento 

importante na construção de sua imagem, inspirando o teor religioso que caracterizou todo o 

programa, como voltaremos mais adiante. Não obstante, no que concerne ao encontro com 

chefes de Estado como o presidente francês, François Mitterrand, o presidente argentino, Raul 

Alfonsin, e diversos outros líderes de países estrangeiros, o suposto caráter excepcional do 

presidente brasileiro também era invocado. Assim, o texto narrado por Sérgio Chapelain não 

deixava de chamar atenção para um traço da sua personalidade recorrentemente mencionado 

naquele período e que teria se evidenciado nesses encontros com chefes de Estado 

estrangeiros, qual seja, sua “cordialidade”. Tendo sido “recebido por todos os membros 

importantes do governo americano”, Tancredo Neves era exibido como um “estadista que se 

colocava em pé de igualdade com o grande credor”. 

Espetaculares, sob esse ponto de vista, eram também as reações do presidente à 

doença que o havia acometido. Nesse caso, além de reproduzir uma frase que marcou diversas 

matérias jornalísticas do período, na qual Tancredo teria pedido a Deus, no dia da sua 

internação, forças para não decepcionar o povo brasileiro, o telejornal procurou ressaltar uma 

resistência incomum do organismo do presidente às sete cirurgias pelas quais teria passado. 

Como corolário dessa força incomum a um organismo de uma pessoa de 75 anos, ressaltava-

se o seu bom humor diante de tamanhas adversidades, às quais estava sendo vítima. Assim, 

por um lado, mencionava-se que aquelas foram “cirurgias que o presidente enfrentou com 

heroísmo”, ou que os médicos teriam dito que ele “é um homem de ferro” na luta contra a 

doença. Por outro, ressaltava-se qualquer gesto do presidente como algo espetacular, que 

comovia todos os brasileiros: 

Todos apostavam na recuperação do Dr. Tancredo. E o presidente Tancredo 
também apostava (...) Até mesmo num momento bem difícil, quando 
mandou um recado com as mãos. O mais eloqüente de todos os gestos de 
torcida foi feito por ele no dia em que recebeu a visita do presidente em 
exercício José Sarney.3 

                                                 
3 O trecho é da narração do próprio apresentador, Sérgio Chapelain. 
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De fato, a visita de José Sarney a Tancredo Neves, no Hospital de Base de Brasília, 

teria sido saudada com um gesto otimista daquele último, levantando o polegar sob a mão 

fechada para indicar, possivelmente, um suposto controle da situação em que se encontrava. 

Repetido no pronunciamento de um presidente em exercício acanhado por “quebrar a liturgia 

do cargo”, o gesto de Tancredo Neves foi também espetacularizado: “O gesto acabou sendo 

repetido por todos, em todo lugar”, narrava o apresentador Sérgio Chapelain, enquanto 

imagens de populares, em diferentes locais do país, com um sorriso no rosto e o polegar 

direito levantado, eram exibidas por alguns segundos. Mais do que tudo, entretanto, era de 

fato na martirização que encontraríamos a conformação de uma imagem heróica de Tancredo 

Neves, particularmente no que diz respeito à exploração da dramaticidade da situação em que 

ele se encontrava desde sua internação no Hospital de Base de Brasília. A descrição detalhada 

dos difíceis momentos do tratamento do presidente, de todas as suas reações, acompanhada de 

desenhos ilustrativos que expunham imagens do intestino, do pulmão e de outros de seus 

órgãos, eram provavelmente algumas das cenas de maior impacto ao telespectador que assistia 

ao programa. Junto com elas, mencionava-se uma grande soma de termos médicos 

(diverticulite, apendicite, leiomiomia etc.), muitos dos quais tinham passado a fazer parte da 

rotina dos brasileiros desde a internação de Tancredo, em 15 de março daquele ano.  

Trazendo a figura do presidente às “baixas camadas da atmosfera humana”, essa soma 

de imagens que expunham a perecibilidade do seu corpo, igualado agora ao organismo de 

qualquer outra pessoa, paradoxalmente, acentuava sua heroicização frente aos setores 

populares. A figura pública do presidente ou, poderíamos dizer, seu “corpo místico”, se 

descolava progressiva e brutalmente do envólucro corporal, ganhando certa autonomia e um 

grau mais acentuado de sacralidade.4 Quando projetada intensamente pelos modernos meios 

midiáticos por cerca de 40 dias, a força simbólica dessas imagens ganhava sem dúvida 

enormes proporções. A figura do mártir, da morte sacrifical pela nação, tornava-se o elemento 

mais poderoso de todo o dispositivo simbólico mobilizado naquelas semanas de março e abril 

de 1985, não obstante o caráter múltiplo do arsenal de significados então produzidos. O grau 

de dramaticidade angariado em O martírio do Dr. Tancredo, nesse sentido, apenas conforma-

                                                 
4 Nos baseamos aqui no texto de Jacques Julliard que, partindo do famoso estudo de Kantorowicz sobre os dois 

corpos do rei, destacou como a exploração do corpo adoecido de um presidente nos meios midiáticos 
geralmente é acompanhada da construção desses dois sentidos paradoxais, de humanização e heroicização. 
Julliard partia, sobretudo, do caso do presidente francês François Mitterrand, mas também referia-se a chefes 
de Estado de outros países. JULLIARD, Jacques (Dir.). La mort du roi. Essai d´ethnographie politique 
comparée. Paris: Gallimard, 1999. p. 13. Ver também KANTOROWICZ, Ernst H. Os dois corpos do Rei. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
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se como um dos pontos culminantes de um processo mais longo de significação e construção 

simbólica, que serve como um bom exemplo daquilo que se quer demarcar aqui. 

A associação entre som e imagem, aliada com o caráter trágico daquele episódio da 

vida nacional, configuravam algo certamente inusitado. E nesse ponto, o aspecto grave dos 

jornalistas era complementado por afirmativas bastante eloqüentes feitas durante o programa, 

como a descrição da força da doença e das reações convulsivas do organismo do presidente 

após a sétima e última operação: “Diante de tamanha força, num corpo tão debilitado, os 

médicos chamam estas convulsões de ‘a coisa’. E dizem também que o presidente é um 

homem de ferro”, narrava Sérgio Chapelain. Pouco antes, a autoridade das palavras dos 

médicos era também invocada para a feitura de uma afirmação que remete novamente ao 

fundo de religiosidade que perpassa todo o programa: “Os médicos do Instituto do Coração 

dizem que o que está acontecendo com o presidente Tancredo Neves não está escrito nos 

manuais de medicina”. Pouco depois, podíamos assistir as impactantes imagens da chegada 

do presidente em São Paulo, na transferência para o Hospital das Clínicas, em 26 de março, 

com o rosto coberto na descida da maca. E, ao final, as descrições emocionais do narrador 

sobre o desfecho daquela tragédia: 

Hoje, o organismo doente e cansado não agüentou. O martírio do presidente 
Tancredo Neves. A infecção. Uma cirurgia atrás da outra. Cheio de cortes, 
enlaçado por mil fios, o presidente é um solitário na Unidade de Tratamento 
Intensivo do Instituto do Coração, onde chegou na manhã de terça-feira, 26 
de março.5 
 

 De fato, a exploração religiosa do episódio acompanhou o programa em 

diversos momentos e marcou os meios jornalísticos durante todo aquele período da internação 

e da morte do presidente. Finalizando o quadro acima descrito, após Sérgio Chapelain 

mencionar que, “mais de um mês depois da primeira operação no Hospital de Base de 

Brasília, o martirizado corpo do presidente Tancredo Neves não resistiu mais”, ouvem-se 

cânticos religiosos e visualiza-se a imagem da cruz que encima o túmulo do presidente, na 

Igreja de São Francisco de Assis, em São João del-Rei. O arquétipo mobilizado ao longo do 

programa e de todo o período, portanto, é claramente o mito cristão da redenção pela morte do 

grande messias. Além da imagem da cruz com a qual se inicia o programa, uma outra 

marcava a troca de quadros a certa altura, justamente contendo a imagem de Jesus Cristo 

crucificado no Calvário, com o título “O Brasil reza e sofre com Tancredo” na parte superior. 

Na verdade, podemos pensar em, pelo menos, três elementos que remetem à religiosidade e 

que marcaram o programa: de um lado, a associação de Tancredo Neves a arquétipos 

                                                 
5 O trecho é da narração do próprio apresentador, Sérgio Chapelain. 
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religiosos; de outro, a exploração do catolicismo do presidente; e, num terceiro plano, a 

própria religiosidade do povo brasileiro. 

Assim, obtinha continuidade o processo de santificação de Tancredo Neves, que 

certamente perpassou também as reportagens feitas por diversos outros meios jornalísticos no 

período. As referências a aspectos relacionados às figuras de Jesus Cristo e de outros líderes 

religiosos (que marcaram, por exemplo, algumas edições das revistas semanais publicadas 

após a internação do presidente)6 caracterizaram o programa em diversos momentos, para 

além das imagens da crucificação e outras que já destacamos. Menções diretas ao “calvário do 

Dr. Tancredo”, ou mesmo a aparição do rabino Henry Sobel afirmando que Moisés foi um 

líder pelo seu ideal, embora não tenha conseguido chegar à Terra Prometida, conformam, 

nesse sentido, analogias bastante óbvias feitas entre a figura de Tancredo Neves e arquétipos 

religiosos. Por outro lado, a concepção da “redenção” pela sua morte também marcou o 

programa, aparecendo particularmente nos discursos e depoimentos prestados por populares e 

autoridades públicas logo após o seu falecimento. Desse modo, o emocionado 

pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados, Ulysses Guimarães, mencionava a 

“ressurreição” de Tancredo Neves nos ideais democráticos, remetendo-se, em seguida, 

diretamente a ele: “Entregue a Deus pelo seu santo, São Francisco, você vai inspirar a 

salvação do Brasil”. Já o governador de São Paulo, Franco Montoro, destacava que Tancredo 

Neves “ofereceu seu sacrifício para realizar a conciliação do país”. Num dos momentos 

sintetizadores da expressividade do documentário, por sua vez, a primeira professora do 

presidente, Carmelita Viegas, aparecia nas ruas de São João del-Rei afirmando achar que 

Tancredo Neves seria “o redentor” da nação brasileira.7 

Já a religiosidade do presidente insurgia como um outro elemento importante na 

construção da sua imagem santificada. Na narração de sua visita ao Vaticano, por exemplo, o 

jornalista Celso Freitas mencionava que aquele era também “o encontro com a fé mais 

profunda do presidente, a fé católica”. Já o texto narrado por Sérgio Chapelain caracterizava 

Tancredo Neves como um “homem profundamente religioso”, um “homem de fé”, “que tinha 

suas devoções”. Assim, num quadro do programa voltado somente para a devoção do 

presidente, o apresentador lia uma oração em sua homenagem, atribuída a São Francisco de 
                                                 
6 Os títulos das capas de algumas revistas no período servem para ilustrar a questão: “Passos de um calvário 

inútil”, “Vigília da Ressurreição”; “O Calvário de Tancredo”. As revistas são, respectivamente, Isto É (10/04), 
Senhor (10/04) e Afinal (08/04). Outras chamadas semelhantes são destacadas no livro NETO, Antonio Fausto. 
O corpo falado: a doença e morte de Tancredo Neves nas revistas semanais brasileiras. Belo Horizonte: 
PUC/FUMARC, 1989.   

7 O primeiro pronunciamento mencionado foi feito por Ulysses Guimarães na Câmara dos Deputados pouco 
depois da morte de Tancredo Neves. A declaração de Franco Montoro também foi feita logo após a morte do 
presidente e exibida em cadeia nacional. 
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Assis e traduzida por Mario de Andrade. Por outro lado, as várias aparições da imagem da sua 

mulher, Dona Risoleta Neves, pedindo às pessoas que continuassem suas orações em favor da 

recuperação do presidente, sem dúvida, acentuavam a imagem positiva de um “homem de 

profunda fé católica”. Atuando no mesmo sentido e fortalecendo o significado religioso que 

adquiriu o episódio, por sua vez, teríamos a fala do irmão do presidente aos jornalistas depois 

da quinta cirurgia a que ele foi submetido, fartamente explorada pelos meios de comunicação: 

“Eu tenho fé em Deus e espero que a ressurreição de Tancredo se faça por um milagre”. 

Exibindo em seguida imagens de pessoas comuns rezando e se desesperando dentro e fora de 

igrejas brasileiras, o programa colocava em pauta essa que foi de fato uma questão que 

perpassou os noticiários do período, qual seja, a da espera por um milagre.8 Como pano de 

fundo, a voz austera de Sérgio Chapelain complementava o quadro: “O milagre da 

ressurreição foi invocado centenas, milhares de vezes. O calvário do Dr. Tancredo comovia os 

brasileiros”. 

A exploração das manifestações de religiosidade da população brasileira foi, sem 

dúvida, um dos elementos mais freqüentes e comoventes de todo o programa da Rede Globo 

de Televisão. Imagens como as de pessoas chorando e rezando pelas ruas, das missas e 

orações dentro de igrejas, dos rostos de cidadãos comuns, vestindo roupas simples e com 

semblante de preocupação frente a imagens de santos, foram correntes durante todo o 

telejornal. Acompanhando as mesmas, a narração do apresentador não deixava espaço para 

qualquer sentimento distinto, haja vista a onipresente afirmação de que “todos os brasileiros”, 

“todo o país”, “todo mundo” rezava e sofria por Tancredo Neves. Assim, à exibição 

cronológica das mudanças no quadro da saúde do presidente, seguiam-se afirmações como: 

“O martírio do Dr. Tancredo. Um rosário de preces cerca o presidente que o povo todo queria 

ver. Enquanto não podia vê-lo, todo o povo rezava e sofria com ele”.  

O aumento das preces e orações em favor da saúde do presidente que marcou o 

período da Semana Santa, quando cresceram efetivamente as expectativas de uma 

recuperação, eram também acontecimentos privilegiados para a feitura desse tipo de 

comentário: “Tempo de Quaresma. No país inteiro, orações, fé em Deus”, narrava Sérgio 

Chapelain, para em seguida serem exibidas imagens de pessoas rezando, de uma senhora com 

um crucifixo na mão e orando na rua, além de outras pessoas fazendo preces dentro de 

templos religiosos. Em outro quadro, referindo-se às esperanças mobilizadas no Sábado de 

                                                 
8 Na edição de 15 de abril daquele ano de 1985, a revista Fatos se referia diretamente à questão no seu título de 

capa “Povo espera um milagre”. Já a revista Afinal do dia 9 do mesmo mês intitulava-se “Só um milagre 
poderia salvá-lo. Jorge Neves”. 



Anais das Jornadas de 2007 
Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ 

 

8

Aleluia e no Domingo de Páscoa, o apresentador também mencionava: “Sábado de aleluia, as 

esperanças reacendem (...). O caminho, Instituto do Coração / Hospital das Clínicas, é 

acompanhado pelo Brasil inteiro. (...) Domingo de Páscoa. Domingo de Ressurreição. Todos 

rezam pela saúde do Dr. Tancredo”. Em outra cena, por sua vez, às imagens de pessoas 

chorando em desalento, de um homem escutando um radinho de pilha à procura de novas 

notícias sobre a saúde do presidente, segue-se a voz grave de Sérgio Chapelain ao fundo: 

“Tempo de oração, todo mundo torcendo. Apesar da doença, a confiança não desapareceu”. 

O mais importante nessa exploração da religiosidade popular, entretanto, é a imagem 

da nação que a mesma ajuda a configurar, remetendo, em última instância, para uma 

interpretação daquilo que caracterizaria o “povo brasileiro”. Assim, para além da exibição das 

imagens mencionadas, de populares orando e rogando pela saúde do presidente, o programa 

acentua também o caráter plural das práticas religiosas mobilizadas, algo que não se choca 

com o forte conteúdo católico que perpassou o telejornal como um todo. Projeta-se, na 

verdade, a imagem de um país cujas diversas religiões se uniram para rezar pelo presidente, 

fomentando-se não somente a idéia de uma unidade indivisa de apoio a Tancredo, mas a 

imagem de uma nação não permeada por quaisquer conflitos religiosos. Partindo apenas do 

programa, nesse sentido, é possível acreditar-se que uma espécie de “ecumenismo natural” 

marcaria o povo brasileiro, algo que complementaria a visão mais geral de uma população 

fraterna e sem contradições. É nessa medida que podemos compreender a narração feita por 

Sérgio Chapelain do momento seguinte à operação de Tancredo Neves: “O país fica 

preocupado e se une numa grande vigília, uma vigília de orações. Rezas do Brasil de todos os 

credos, de todas as cores, de todas as idades”. Fica clara nesse sentido a projeção da imagem 

de uma nação sem conflitos, inclusive no plano racial e entre as pessoas de diferentes faixas 

etárias, mas deixemos para aprofundar essa questão mais adiante. 

Por ora, nos interessa ressaltar a concepção de que uma comunhão religiosa tomou 

conta do país. Nesse sentido, pouco depois da cena mencionada, são exibidas imagens de 

diferentes segmentos religiosos e de suas orações em favor da saúde de Tancredo Neves. Em 

Salvador, aparece uma mãe de santo, a Mãe Laurinda, com uma foto do presidente nas mãos e 

rogando a Oxalá que o fizesse “reagir com força, com o espírito digno, forte, para trabalhar”. 

Em São Paulo, são mostrados um grupo de umbandistas rezando e, numa praça do Rio de 

Janeiro, o pastor evangélico Luiz Barcelos aparece pregando, dizendo que foi Deus que 

escolheu Tancredo Neves, logo, nada poderia abalar o presidente. A seguir, exibem-se as 

imagens de um conjunto de senhoras fazendo uma oração sutra em favor de Tancredo Neves. 

São mostrados ainda os instantes de uma missa na Arquidiocese de São Paulo, de pessoas 
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desesperadas, com as mãos nas cabeças, chorando e rezando na Igreja Matriz do Pilar, em São 

João del-Rei, e de orações no interior da Catedral de Brasília. Para fechar o quadro, Sérgio 

Chapelain destaca, no mesmo sentido do que vínhamos afirmando: “O povo brasileiro sofreu 

e rezou. Rezou ainda mais quando Dr. Tancredo, no Instituto do Coração, viveu outro 

momento do seu martírio”. 

Na verdade, a representação de uma sociedade na qual diversas práticas religiosas 

voltavam-se harmonicamente para a saúde de Tancredo Neves pode ser percebida como um 

complemento da imagem mais geral que o programa fazia da sociedade brasileira. Terra sem 

conflitos, o país era apresentado como uma nação cujo “povo”, desde o começo da doença, 

agiu de forma solidária, cordial e amiga em relação ao presidente: “O povo brasileiro foi 

amigo e carinhoso desde o começo. Logo depois da primeira operação, o movimento no 

Hospital de Base de Brasília mostrava o desejo que todos tinham de confortar, de animar o 

presidente”. Complementada pelas imagens de pessoas empunhando faixas em favor da 

recuperação de Tancredo Neves, essa afirmação, narrada por Sérgio Chapelain, estava afinada 

com uma difundida representação da coletividade que perpassou fortemente aquela 

conjuntura, qual seja, a de uma população fraterna, permeada intensamente por um sentimento 

cristão de solidariedade com o próximo. Nesse caso, portanto, ela se mostrava em uníssono 

com os pronunciamentos de lideranças católicas feitas durante o programa, parecendo dar 

conta de um sentimento mais amplo de identificação da sociedade brasileira. Entrevistado por 

Carlos Nascimento em frente ao Instituto do Coração, o secretário geral da CNBB, D. 

Luciano Mendes de Almeida, mencionava a necessidade de “sermos cada vez mais unidos, 

unidos como fomos nestes dias, numa expressão forte de fé, de confiança em Deus e num 

desejo de caminharmos assim para a transformação do nosso país num país que seja cada vez 

mais unido, amigo (...)”. Era a tônica também, num certo sentido, do pronunciamento de D. 

Evaristo Arns, cardeal-bispo de São Paulo: 

Durante os 38 a 39 dias do martírio do presidente Tancredo Neves, o Brasil 
inteiro se transformou num templo de preces e num lugar de união de todo o 
povo brasileiro (...). Ele ressuscita no coração de cada brasileiro, nos 
transmitindo a sua missão, o seu compromisso, de transformar nossa pátria 
numa grande fraternidade, onde todos colaboram e onde cada qual olha para 
o presidente e diz: “o que ele fez, eu quero fazer”.  
 

Um outro elemento dessa composição imagética e discursiva, que apresentava 

efetivamente uma certa representação do país e daquilo que supostamente caracterizaria o seu 

povo, era o sentimento de um sofrimento em comum, algo que marcaria os brasileiros, talvez, 

para além do próprio “episódio Tancredo”. Nesse sentido, podemos compreender, ao longo de 



Anais das Jornadas de 2007 
Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ 

 

10

todo o programa, não apenas as imagens de pessoas chorando ou rezando em desespero, mas a 

fácil identificação de que essas pessoas conformam as camadas populares, os setores mais 

claramente excluídos das riquezas do país. Eram essas pessoas, acima de tudo, então, que 

rezavam e sofriam com o presidente. Num sentido mais amplo, por sua vez, toda a nação 

parecia conjugar um passado comum de espoliação, de desacertos políticos ou de 

infelicidades providenciais. Sem dúvida, vivia-se um momento de saída do regime militar, 

marcado pela violência policial e pelo desmantelamento das instituições, o que aumentava as 

expectativas e as incertezas políticas. Entretanto, a evocação de um sofrimento compartilhado 

parecia ultrapassar essa lembrança do período autoritário, o qual permaneceu pouquíssimo 

referido no programa. Na verdade, ambas as representações da coletividade, expressas nas 

imagens de uma sociedade fraterna, sem conflitos e, de outro lado, na concepção de um 

sentimento comum de sofrimento que a caracterizaria, nos remetem para a identificação feita 

entre a figura de Tancredo Neves e a própria nação brasileira. 

É interessante notar, nesse sentido, a convergência de diversos discursos que 

perpassam o programa e que, para além da heroicização do personagem Tancredo Neves, 

associam sua imagem a um suposto modo de ser do brasileiro. Assim, no texto narrado por 

Sérgio Chapelain, o presidente surgia como “alguém que sintetizava os sentimentos dos 

brasileiros”, “alguém com grandeza comparável ao tamanho do Brasil”. A idéia de uma 

semelhança dos seus sentimentos com os dos brasileiros, por outro lado, aparece também na 

narração de um verso do poeta Afonso Romano de Sant`anna (feita por Fábio Peres) que, 

referindo-se a Tancredo, destacava que “o povo brasileiro e o seu são um só coração”. Já o 

governador de São Paulo, Franco Montoro, afirmava que “Tancredo Neves é o símbolo da 

identidade nacional” e que sua luta encarnava “o sofrimento, a resistência e a unidade do povo 

brasileiro”.9 De fato, a referência aos sentimentos dos brasileiros presentes em Tancredo 

Neves nos remetem para as representações de um povo sofrido, cordial, fraterno, unido, que já 

mencionamos. Nesse caso, o presidente encarnaria, de modo exemplar, essa espécie de 

brasilidade: carinhoso, companheiro e, mais do que qualquer outro, sofredor, martirizado. 

Fechava-se, então, o ciclo da associação da sua imagem àquela da nação, sem dúvida já 

mobilizada antes de 21 de abril, mas cuja sua morte tornava quase que uma evidência 

inelutável, pois ela trazia à tona, com muita força, uma representação que os brasileiros 

recorrentemente faziam de si mesmos: acometidos pelo destino, o sofrimento talvez seja um 

forte elemento de identificação, nesse caso. 

                                                 
9 Pronunciamento do governador de São Paulo exibido em cadeia nacional e já referido.  
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Num sentido semelhante, a sincronia entre a figura de Tancredo Neves e do “ser 

brasileiro” aparecia também na convicção de que foi o presidente que acabou evidenciando 

aquilo que caracterizaria a “nossa gente”. Esse é o teor, por exemplo, da resposta do 

governador de Santa Catarina à pergunta de um repórter sobre a principal lição deixada por 

Tancredo: “Ele deixou a grande lição de compreensão do que é a nossa gente, com nossas 

fraquezas, mas com nosso grande destino”.10 Já no depoimento de Alzira Vargas, talvez 

possamos vislumbrar a mobilização da palavra que, de algum modo, congrega em sua 

semântica os vários elementos identificados como característicos do “povo brasileiro”: a 

noção de “brasilidade”. Espécie de fundamento de nossa identidade, a palavra aparecia na fala 

de Alzira aos repórteres da Rede Globo, quando ela mencionava que Tancredo Neves “nos 

deu uma lição de brasilidade, e cada um de nós brasileiros temos agora o dever de manter 

acesa a chama que ele nos deixou”. 

Dois outros quadros do programa podem ser vistos como exemplos dessas 

representações sobre Tancredo Neves e o povo brasileiro. O primeiro deles, foi a leitura de 

uma poesia de José Figueirone pelo apresentador Chico Anysio. Mais do que qualquer outra 

homenagem a Tancredo, ela acabava por sintetizar vários dos elementos que viemos 

ressaltando: 

Hoje eu canto uma cantiga que parte do coração com uma ternura imensa / 
Cantiga para Tancredo, que nos libertou do medo, que nos salvou da 
descrença / Éramos tão sofredores, tão grandes as nossas dores e as alegrias 
tão breves / Na própria terra em degredo, até que veio Tancredo, Tancredo 
de Almeida Neves (...)  
Como ovelha sem pastor e crianças sem amor, já nem sonhávamos mais / 
Mas, eis que ao peso da cruz, vimos brilhar uma luz, vinda de Minas Gerais / 
Era a luz da liberdade, era a nossa identidade que encontrávamos de novo / 
Nem os ódios nos consomem num dia em que o povo é um homem e o 
homem é um povo (...)  
Tancredo ao ser presidente nos fez povo novamente, novamente uma nação / 
Deu-nos fé, fé brasileira, que é dom da terra mineira, São João del-Rei a 
lembrança / A glória de uma cidade, é São João da Saudade, São Tancredo 
da Esperança 
 

De fato, o trecho destacado da poesia remete claramente para uma identificação entre a 

nação e Tancredo Neves, afinal, “a luz vinda de Minas Gerais” que o presidente representava 

“era nossa identidade”, assim como “o povo é um homem e o homem é um povo”. Sem ódios 

que nos consomem, assim como o conciliador Tancredo Neves, éramos também um povo 

sofredor: “tão grande eram nossas dores e as alegrias tão breves” até que Tancredo 

aparecesse. Vivendo em nossa própria terra em degredo, por outro lado, precisávamos do São 

                                                 
10 O governador de Santa Catarina era Esperidião Amim naquele momento. 
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Tancredo da Esperança para dar-nos “fé brasileira”, reavivar nosso sentimento de identidade. 

Comparados a uma “ovelha sem pastor e crianças sem amor”, os brasileiros aparecem ainda 

como pueris ou infantilizados, necessitados de um guia que os liberte do “peso da cruz” que 

carregam. Uma leitura semelhante, nesse sentido, pode ser feita de um outro quadro 

certamente bastante emocional do telejornal. Complementado por imagens igualmente 

fomentadoras dessa identidade, o canto do Hino Nacional por Fafá de Belém na parte final do 

programa é sem dúvida impactante. 

Após a cantora afirmar em uma entrevista que o “nosso país é um grande país, com 

um grande povo e um grande futuro”, inicia-se o clipe musical do Hino Nacional. Por entre as 

recorrentes tomadas de câmera na cantora emocionada entoando o hino, são exibidas imagens 

de forte intensidade emocional: num primeiro momento, aparece a figura de Tancredo Neves 

discursando, seguida das imagens da bandeira nacional, hasteada e tremulando por alguns 

segundos. Pouco depois, veiculam-se imagens do sofrimento do povo e de construções que, 

de algum modo, simbolizariam algo tipicamente brasileiro. Uma mulher chorando, pessoas 

comuns em desespero, a Catedral de Brasília e o Congresso Nacional ao pôr do sol. Começa a 

entrar em cena então a parte mais emotiva do clipe: Dona Risoleta Neves com ar preocupado, 

o balançar de um enorme sino numa igreja, uma mulher negra com uma criança no colo, o 

choro de uma senhora já idosa e um rosto de desesperança. Seguem-se pessoas orando à volta 

da imagem de Cristo, uma mão que segura um crucifixo, uma mulher com uma vela, uma 

outra ajoelhada rezando. A forte imagem de centenas de pessoas embaixo de uma enorme 

bandeira nacional em Brasília é exibida logo a seguir, para novamente serem mostradas 

pessoas desesperadas, um homem com as mãos na cabeça e uma senhora em prantos. 

Fechando o quadro, Tancredo Neves sorrindo e acenando para a população. E novamente a 

bandeira brasileira hasteada e a imagem de Fafá de Belém terminando de cantar emocionada. 

A simples descrição do clipe, como se vê, permite perceber sua identificação com 

aquilo que viemos destacando. Aparecem neles todos aqueles elementos antes mencionados: o 

sofrimento do povo, o forte sentimento de identificação fomentado pela figura do líder 

Tancredo Neves, a imagem de pessoas que precisam de um guia para direcionar suas 

esperanças de mudança. Esse último tema, do povo que precisa de um guia, aliás, foi 

mobilizado durante todo o programa. Afirmações como a feita por Sergio Chapelain, de que 

“imprensa, povo e família não sabiam o que fazer”, quando da internação de Tancredo Neves 

no Instituto do Coração, foram bastante recorrentes. Por outro lado, ela foi objeto de um outro 

quadro curioso do programa. Nele, a atriz Zilca Salaberry contava uma fábula. Era a história 

de um menino triste, que não tinha brinquedo. Uma fada aparece e dá-lhe um balão cheio de 
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esperança. O menino fica feliz, veste uma “roupinha verde e amarela” e sai correndo para 

pegar o brinquedo. Entra então um desenho poético de Chico Caruso, feito para ilustrar a 

história: uma criança vestida de verde e amarelo mobiliza um balão com o rosto de Tancredo 

Neves. Num determinado momento, o balão escapole da sua mão, voa e a criança começa a 

chorar. Finalmente, exibe-se por alguns segundos a imagem do balão subindo ao céu, até 

tornar-se uma estrela. Seria possível imagem mais clara da ingenuidade do povo brasileiro e 

da necessidade de um herói que trouxesse a felicidade em contraposição ao seu sofrimento? 

A identificação entre Tancredo Neves e a nação, certamente, estava também 

relacionada com o papel conciliador atribuído à sua figura. A representação do político 

mineiro como conciliador por natureza, nesse sentido, foi fartamente explorada pelo 

programa. Logo após o apresentador Sérgio Chapelain mencionar que “o Brasil inteiro 

aprendeu com Tancredo o que é ser mineiro”, exibia-se uma frase sua que evidenciava suas 

convicções: “Ser mineiro é ser conciliador. Se não for conciliador, não é mineiro”. Para 

atestar o que era mencionado, portanto, recorria-se ao próprio discurso do personagem 

tratado: “ser moderado é ser assim como eu sou: descrente de radicalismos”, era outra frase de 

Tancredo Neves (que de fato se autodenominava de “centro-esquerda” e de “inspiração 

cristã”, como não deixou de ser evidenciado no programa). Nesse plano, a dimensão 

conciliadora da sua figura servia, sem dúvida, ao próprio processo de redemocratização da 

sociedade na forma pactuada conforme se deu o caso brasileiro. A própria opção Tancredo 

Neves, como se sabe, representava essa saída da ditadura militar sem grandes rupturas, pois 

tais rupturas poderiam fomentar radicalismos à direita e à esquerda do espectro político. O 

interessante, nesse sentido, é como as expectativas em torno das campanhas pelas eleições 

diretas foram sendo cada vez mais associadas a Tancredo Neves, que acabou passando a 

figurar como a única opção possível para uma mudança efetiva na sociedade brasileira. É 

nesse ponto, cada vez mais, que o papel ativo da sociedade na redemocratização brasileira, 

manifesto nas grandes mobilizações pelo voto direto, foi se mesclando à retomada de certos 

mitos da história nacional, conforme viemos destacando. 

Nesse sentido, era possível, dentro do escopo do programa, a exibição de depoimentos 

de personalidades e atores políticos que, embora estivessem comprometidos com o regime 

autoritário no momento anterior, mobilizavam também um discurso em favor da conciliação 

nacional pela “via Tancredo Neves”. Certamente, para esses segmentos, a vitória de Tancredo 

tinha representado uma garantia contra qualquer “revanchismo” pelos abusos cometidos 

durante a ditadura militar, assim como contra o possível julgamento político e moral dos atos 

perpetrados (já que se apregoava o esquecimento, de fato, desse passado).  Ao passo que o 
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presidente das Organizações Globo, Roberto Marinho, afirmava não estar preparado para a 

morte “daquele que encarnou, mais do que qualquer outro brasileiro, a esperança de 

recuperação de nosso país”, o ex-ministro da Justiça do governo Geisel, Armando Falcão, 

destacava: 

Precisamos não esquecer, em nenhum momento, que a grande mensagem de 
Tancredo foi da conciliação, e é pela conciliação, pelo acordo, é pela união 
entre os brasileiros que nós haveremos de seguir os caminhos da 
estabilidade, que é condição essencial para que a vida dos brasileiros 
melhore de padrão e os grandes problemas nacionais possam encontrar as 
soluções mais adequadas.11 
 

De fato, “o Brasil da concórdia”, para tomar uma expressão mobilizada durante o 

programa, traria muito mais garantia do que quaisquer mudanças radicais para os segmentos 

de algum modo comprometidos com o regime anterior. Afinal, conforme apresentado no 

programa, Tancredo Neves tinha sido o líder que guiou o país para a reconciliação, 

procurando transformá-lo à sua imagem e, assim, fazendo com que duas das representações 

que já mencionamos se complementassem. De um lado, a imagem do líder que, finalmente, 

guiaria o povo brasileiro. Bom, amigo, solidário, mas atormentado pelas intempéries impostas 

pelo seu sempre trágico destino, esse povo precisava, mais do que nunca, de um guia que 

sintetizasse e expressasse os seus sentimentos mais profundos. Era esse o papel atribuído a 

Tancredo: ele sabia, como nenhum outro, interpretar e lutar pelos anseios mais genuínos da 

população brasileira. Por outro lado, essa sua capacidade de capitalizar as aspirações da 

“nossa gente” era também excepcional porque natural: ela estava encarnada na sua figura 

conciliadora, não conflituosa. Assim, ambas as representações que viemos destacando, sobre a 

nação brasileira e sobre a figura de Tancredo Neves, se encontravam e se materializavam 

nessa imagem de um líder que é naturalmente o espelho do modo de ser do seu próprio povo. 

Cordial, solidário, avesso aos conflitos e martirizado: esse era Tancredo Neves. Amigo, 

naturalmente bom, conciliador e sofredor: esse era o povo brasileiro. Somente um líder que 

encarnasse essas características de modo tão substancial podia guiar a nação naquele 

momento difícil. 

Impulsionando essas representações sobre o Brasil e o “ser brasileiro”, a morte de 

Tancredo Neves funcionava como um evento de forte conteúdo simbólico e que podia, de 

algum modo, redimir os brasileiros de quaisquer culpas pelas mazelas do país. Sem dúvida, 

sua heroicização servia para se manterem acesos os ideais de liberdade e democracia 

associados à sua figura, em contraposição ao autoritarismo anterior. Numa outra dimensão, 
                                                 
11 A nota de Roberto Marinho foi lida pelo apresentador Sérgio Chapelain durante o programa e o 

pronunciamento de Armando Falcão também exibido em cadeia nacional no mesmo telejornal. 
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entretanto, sua martirização remetia também para uma concepção de Brasil que ultrapassava a 

agenda de questões postas pela redemocratização. Ajudando na projeção de uma imagem 

positiva da “nossa gente”, cujo contraponto eram os tenebrosos caprichos do destino que a 

acometia, o sofrimento e a martirização do presidente impulsionaram uma interpretação do 

país que reconciliava o brasileiro consigo mesmo e, desse modo, possuía uma força 

descomunal em termos de identificação coletiva. Momento de reelaboração dos nossos mitos, 

de refazer nossa história a partir da concepção de um passado e um futuro que nos une, a 

morte do presidente Tancredo Neves reatualizava nossa memória política nacional. 


