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Introdução 
 

 

André Azevedo da Fonseca 



nas primeiras décadas do século XX, o município de Uberaba, 
localizado no interior de Minas Gerais, era uma localidade cuja eco-
nomia dependia basicamente da criação de gado. A cidade já havia 
experimentado um período de relativo dinamismo comercial no século 
XIX, quando foi elevada ao patamar de centro político da região do 
Triângulo Mineiro. contudo, diversos fatores a levaram à derrocada 
econômica, de modo que o processo de modernização foi interrompido, 
a área urbana sofreu um sensível processo de decadência e a cidade 
acabou por perder parte de sua influência regional.

A partir dos anos 1940, contudo, um incipiente processo de 
modernização despertou em alguns círculos sociais um crescente 
orgulho nostálgico que logo seria expresso por meio de um ufanismo 
ávido por recuperar a proeminência da cidade no cenário do interior 
mineiro. entusiasmados por esse novo estado de espírito, esses atores 
sociais simplesmente ignoraram a extrema precariedade urbana e se 
empenharam em convencer todos e a si mesmos de que Uberaba estava 
prestes a se tornar o principal polo irradiador de civilização de toda 
a região central do Brasil. desse modo, com o auxílio da imprensa e 
das associações locais, os integrantes das elites econômicas, agrárias, 
políticas e ilustradas passaram a encenar uma autêntica dramaturgia 
social para firmar o conceito de que eles eram os líderes naturais dessa 
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espécie de metrópole embrionária. e no intuito de provocar o fascínio 
e a adoração das pessoas comuns, esses personagens se tornaram cúm-
plices em uma verdadeira ficção social que procurou transformar toda 
a vida pública em um engenhoso espetáculo teatral.

Para isso, inicialmente, essas figuras procuraram montar uma ceno-
grafia deslumbrante para que pudessem atuar com plena desenvoltura 
no imaginário daquela cidade empobrecida. Assim, passaram a realizar 
festas “luxuosas” e jantares “magníficos” para atribuir aos seus espaços 
privativos um aspecto de prosperidade e exuberância. em seguida, no 
intuito de povoar esse cenário com a imagem de uma elite virtuosa, 
culta e civilizada, esses personagens passaram a teatralizar um ideal de 
altruísmo, requinte e sofisticação, inspirado nos modelos de civilidade 
e bom-tom expressos nos principais manuais de etiqueta da época. 
Por fim, esse grupo instituiu uma espécie de circuito de amabilidades 
para que cada um confirmasse o prestígio do outro, de modo que eles 
pudessem ser beneficiados por essa seleta distribuição de símbolos e 
de privilégios sociais.

nesse contexto, um jovem professor, filho de um imigrante ita-
liano, em uma complexa atuação profissional que jamais deixou de 
lado a busca pela consagração pública, aprendeu a transitar com muita 
desenvoltura nos circuitos de elite de sua cidade e, operando com habi-
lidade os principais símbolos de status daquela cultura, alcançou uma 
posição privilegiada no imaginário regional. Assentado em um capital 
de prestígio acumulado em dez anos de atuação profissional, em meio 
às crises sociais, econômicas, políticas e identitárias que passaram a 
afligir aquela região e ameaçar a auto imagem que as elites queriam 
construir, esse personagem se empenharia de forma consciente para 
encarnar o papel de um verdadeiro herói, pronto para conduzir o seu 
povo a uma nova era de prosperidade. Por fim, ao expressar em um 
discurso vibrante todo um conjunto de crenças, valores e aspirações 
históricos de sua região, ele acabaria eleito deputado federal em uma 
campanha espetacular que o elevaria à condição de verdadeiro mito 
político regional. esse personagem é Mário Palmério, professor, 
político e escritor que, mais tarde, alcançaria renome nacional com o 
lançamento do romance Vila dos Confins (1956).
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Publicado em 1956 pela editora José olympio, essa obra trouxe 
uma relevante contribuição para a literatura brasileira. A autenticidade 
no uso do vocabulário sertanejo, o cuidado na descrição geográfica e a 
intimidade com o cotidiano do homem interiorano se entrelaçaram em 
um testemunho legítimo da cultura rústica dos recônditos do Brasil. 
em paralelo à exuberância impressionista na descrição do sertão, o 
autor se dedicou a relatar as mais surpreendentes lutas e conspirações 
políticas que ocorriam em currais eleitorais do interior. e ele tinha 
muito a dizer: quando publicou Vila dos Confins, já havia cumprido seis 
anos de mandato como deputado federal e passara por duas campanhas 
eleitorais na região do Triângulo Mineiro. o próprio escritor garantia 
que a obra “nasceu relatório, cresceu crônica e acabou romance”. Má-
rio Palmério lançaria ainda, em 1965, o romance Chapadão do Bugre, 
inspirado em uma chacina política ocorrida no começo do século XX, 
na cidade de Passos (MG). A descrição linguística e o relato minucioso 
dos costumes políticos regionais mais uma vez foram bem recebidos 
pela crítica. em 1968, ele foi eleito para a vaga de Guimarães rosa na 
Academia Brasileira de Letras (ABL), endossando assim o reconhe-
cimento de sua contribuição para a história da literatura brasileira.

A obra de Mário Palmério passou a ser considerada referência 
para ilustrar a brutalidade da cultura política do interior. no entanto, 
apesar da relevância do escritor para a literatura brasileira, não existiam 
pesquisas no campo da história que investigassem com profundidade 
as vivências políticas que antecederam sua produção literária. Além 
disso, tampouco havia trabalhos que analisassem as condições histó-
ricas regionais que favoreceram a emergência de um líder político com 
as suas características. este livro, fruto de uma investigação minuciosa 
no campo da História cultural, explica a atuação social e política de 
Mário Palmério no Triângulo Mineiro na década de 1940 e procura 
preencher essa lacuna. 

é preciso observar que, em nosso recorte, não nos interessamos em 
investigar a questão da intimidade do autor com caçadas, pescarias e 
com a vegetação sertaneja, e tampouco o seu envolvimento na criação 
de diretórios partidários no Triângulo Mineiro nos anos 1950 – duas 
experiências fundamentais que forneceriam inspiração para Vila dos 
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Confins. o que nos atraiu, acima de tudo, foi a percepção de que, antes 
de se revelar um escritor de talento, Mário Palmério aprendeu a tecer 
toda uma simbologia de status e prestígio em torno de seu nome, de 
modo que, tal como um personagem de si mesmo, sentiu-se à vontade 
para desempenhar, com todo desembaraço, um papel social superva-
lorizado que ele mesmo, com apoio das elites locais, elaborara para si. 
Assim, esse livro analisa as estratégias simbólicas que esse ator político 
operou no imaginário do interior mineiro para teatralizar uma imagem 
pública, conquistar distinção social, legitimar-se como portador de 
aspirações populares e consagrar-se como um verdadeiro mito da 
cultura política regional. 

A imaginação social, ensina Baczko (1985), possui funções comple-
xas na organização da vida coletiva. Longe de ser um mero ornamento 
da vida material, os espaços simbólicos se configuram como campos 
estratégicos de qualquer força política. Através dos imaginários uma 
coletividade constrói uma representação de si, qualifica a sua identi-
dade, exprime e impõe crenças comuns, organiza a distribuição dos 
papéis sociais e traça uma espécie de código de bom comportamento. 
A partir daí, consolida-se uma representação da sociedade como uma 
“ordem” em que cada elemento encontra o seu “lugar”. o controle do 
imaginário torna-se, portanto, uma das principais forças reguladoras 
da vida coletiva. Assim, ao lado das relações de força e de poder que 
toda dominação comporta, acrescentam-se as relações de sentido.

se no início do século o controle político local fora efetuado pelos 
coronéis por meio de violência explícita, tal como narram sampaio 
(1971), Mendonça (1974), Pontes (1978) e outros memorialistas regio-
nais, o fato é que a centralização administrativa efetuada pelo estado 
novo, a emergência de novos atores urbanos e as transformações 
socioeconômicas da época exigiram que os aspirantes ao poder local 
criassem novos métodos para o exercício da política. deste modo, a 
cultura do mandonismo se atualizou em uma prática de controle social 
mais sutil, em uma sistemática de violência simbólica mais refinada, 
invisível, fundada sobretudo na distinção e no prestígio das lideranças. 
Assim, as elites se empenharam na criação de um verdadeiro teatro 
social para dirigir a sociedade por meio de uma permanente encena-
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ção. na tese que deu origem ao livro há um capítulo específico para 
a análise dessa dinâmica. contudo, optamos por deixá-lo fora deste 
livro para nos concentrarmos em nosso personagem. o estudo sobre 
essa teatralização social será publicado oportunamente.

como mostrou Balandier (1982) subjacente a todas as formas de 
arranjo da sociedade e de organização dos poderes, encontra-se sempre 
presente, governando nos bastidores, o que ele chama de “teatrocra-
cia” – um dispositivo de poder destinado a produzir efeitos, dentre os 
quais os que se comparam às ilusões criadas pelo teatro. “o grande 
ator político comanda o real através do imaginário.” Para Balandier, 
todo poder procura obter subordinação por meio da encenação.  
o governo estabelecido unicamente pela força parece ter sua existência 
constantemente ameaçada. o poder organizado exclusivamente pela 
razão, por sua vez, não possui caráter mobilizador. Por isso, na tentativa 
de conferir legitimidade às lideranças, técnicas dramáticas do teatro são 
sistematicamente empreendidas na direção política da cidade. o con-
trole social não se mantém apenas pelo “domínio brutal” ou pela “justi-
ficação racional”, mas também pela “produção de imagens” e pela “ma-
nutenção de símbolos e sua organização em um quadro cerimonial”. 

deste modo, ao utilizarmos os termos “teatro social”, “cena polí-
tica”, “palco”, “ator político”, “atuação social”, “papel social”, ou ao 
nos expressarmos através de verbos como “encenar”, “representar”, 
“atuar” ou “desempenhar”, não estaremos recorrendo a metáforas 
explicativas em simples analogia à arte teatral, mas procuraremos 
empregar essas noções ao modo de Balandier (1982) e Goffman (1996) 
– antropólogos que analisam o caráter teatral da vida social. Um teatro 
da consagração pública, tal como sugerimos, se constitui por meio de 
uma permanente encenação coletiva de um conjunto de atores sociais 
que, em uma verdadeira construção literária da realidade, se enredam 
em uma dramaturgia coletiva para disputar o privilégio de representar 
determinados papéis e, consequentemente, de receber a maior parte 
dos aplausos. esse empreendimento implica em construir o cenário, 
armar o palco, elaborar personagens, acomodar os atores, articular a 
trama e definir o público, estabelecendo, assim, as condições objetivas 
da confabulação.
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é interessante perceber que, com muita frequência, os imaginários 
produzidos a partir das circunstâncias objetivas da realidade valem 
tanto quanto as situações concretas que deram origem a essas repre-
sentações. em outras palavras, os acontecimentos, por um lado, e as 
subjetividades, por outro, podem ter pesos semelhantes na constitui-
ção da imaginação social. considerando-se que essas representações, 
muitas vezes, se tornam mais importantes do que os próprios fatos 
na composição da percepção pública, compreende-se a obsessão do 
poder em dominar essa simbologia. é por isso que, nas sociedades 
contemporâneas, os governantes se esforçam sobremaneira para con-
trolar ou regulamentar os meios de comunicação de massa, que são 
sistematicamente utilizados na fabricação e difusão de representações 
da vida social.

devido ao caráter da pesquisa, fomos conduzidos naturalmente à 
perspectiva da História cultural. Para darnton (1986), ao estudar a 
maneira como as pessoas comuns entendiam o mundo, ao tentar desco-
brir suas cosmologias, mostrar como organizavam a realidade em suas 
mentes e a expressavam em seus comportamentos, a História cultural 
demonstra um nítido caráter etnográfico. em outras palavras, o método 
da História cultural parte da premissa de que a expressão individual 
ocorre sempre dentro de um idioma geral; ou seja: os contemporâneos 
aprendem a classificar as sensações e a conceber o mundo por meio 
de uma estrutura de pensamento fornecida pela própria cultura. Ao 
historiador cultural cabe, portanto, “descobrir a dimensão social do 
pensamento”.

chartier (2002) aponta que um dos interessantes caminhos de 
pesquisa na História cultural diz respeito ao estudo das “classifica-
ções, divisões e delimitações” que organizam a apreensão do mundo 
social em uma determinada época: “são esses esquemas intelectuais 
incorporados que criam as figuras graças às quais o presente pode 
adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado”. 
chartier (2002, p.17) observa que as representações do mundo social 
são sempre determinadas pelos interesses do grupo que as elabora, 
pois o objetivo é produzir práticas que procuram impor autoridade, 
legitimar um projeto ou justificar escolhas e condutas: “As lutas de 
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representações têm tanta importância como as lutas econômicas para 
compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta 
impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, 
e o seu domínio”.

o conceito de “cultura política” se tornou uma referência funda-
mental na elaboração deste estudo. A princípio, partimos da noção 
de Mergel (2003, p.11), quando ele defende que a história cultural 
da política busca justamente aqueles temas que a história política 
tradicional buscava, mas se particulariza porque procura analisar os 
interesses, o poder e os conflitos como “fenômenos comunicativamente 
construídos e simbolicamente representados”. Para Berstein (1998), a 
cultura política pode ser compreendida como uma espécie de código 
e de um conjunto de referentes difundidos em uma tradição política, 
formando, assim, um sistema mais ou menos coerente de normas e 
valores que acabam por determinar a representação que uma socie-
dade faz de si mesma, do seu passado e do seu futuro. em geral, essa 
visão de mundo se forma por meio de uma base doutrinal e de uma 
leitura comum do passado, expressa também em vulgatas, estereó-
tipos, palavras-chave, fórmulas repetitivas, ritos e símbolos. como 
argumenta Michel Winock (2003), as ideias políticas que influenciam 
as coletividades não vêm apenas dos filósofos e teóricos, mas também 
do homem comum, de pensadores secundários, jornalistas notórios 
e romancistas de grandes tiragens, que se tornam interessantes jus-
tamente devido ao seu sucesso e ao caráter de representatividade de 
seu pensamento. Além disso, ao criticar a “história pelos pináculos”, 
Winock (2003, p.278) defende uma abordagem que não despreze a 
expressão corriqueira dos temas políticos, como “os clichês, as ideias 
prontas, os preconceitos, as crenças coletivas, os mitos, as palavras de 
ordem, os slogans”, e todo um conjunto de representações ordinárias. 
Por tudo isso, remond (2003, p.42) nota o crescente interesse histo-
riográfico na análise das campanhas eleitorais e das eleições em nível 
municipal e regional, anteriormente muito desprezadas pela história 
política tradicional.

Para estudar o processo de ascensão social e consagração política de 
Mário Palmério, estruturamos este livro em duas partes. no primeiro 
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ato, procuramos analisar o prestígio da família Palmério naquela cida-
de, situando a posição social do jovem Mário diante da notoriedade do 
pai e dos irmãos e investigando os elementos de sua formação escolar 
e profissional. A partir daí, efetuamos um estudo detalhado sobre sua 
ascensão social por meio da análise sobre a consolidação empresarial 
das escolas criadas por ele, pois temos consciência de que a fabulação 
de um imaginário não está desvinculada da trajetória material dos 
sujeitos. Por isso, explicamos em detalhes como foi que, em menos de 
dez anos de atuação profissional, Mário Palmério conseguiu criar uma 
escola primária, um ginásio secundarista, uma escola de comércio, um 
colégio com curso científico e uma faculdade de odontologia com sede 
monumental – considerando contexto da época.

em seguida, o leitor vai se deparar com uma experiência metodo-
lógica interessante. Aquela mesma trajetória profissional é revisitada 
a partir de uma nova análise documental. essa análise é efetuada sob 
outra perspectiva, de modo que, mudando as perguntas, aqueles mes-
mas fontes acabaram por revelar novos dados. March Bloch (2002, p. 
79) já argumentava que mesmo aqueles documentos “aparentemente 
mais claros e mais complacentes, não falam senão quando sabemos 
interrogá-los”. Assim, um novo questionamento no mesmo conjun-
to de documentos permitiu que encontrássemos uma série de novos 
dados;da busca por prestígio social: das amizades com proprietários 
de jornais, incentivadas por contatos comerciais na compra de espaço 
publicitário para divulgar seu colégio; passando pelas grandes entre-
vistas de capa em que aparecia rodeado de livros para promover sua 
imagem de intelectual empreendedor; chegando, enfim, à consagração 
por meio de uma representação heroica e sagrada de seu nome, obser-
vamos como o jovem Mário palmilhou o caminho de sua ascensão 
social manejando com habilidade a propaganda pessoal e os códigos 
de prestígio da cidade.

no segundo ato, empreendemos um estudo sobre o contexto 
histórico local no período pós-guerra e procuramos situar a ascensão 
propriamente política de Mário Palmério em sua sociedade. com isso, 
identificamos uma série de crises de teor social, econômico, político 
e identitário que ofereceram todas as condições para a efervescên-
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cia de uma mitologia política no cenário regional. como mostram  
Baczko (1985), Girardet (1987) e Balandier (s. d.), o estudo das crises 
é essencial em um trabalho que procura compreender a criação de 
um mito político, pois essas perturbações são ocasiões naturalmente 
propícias para a elaboração da figura de um herói salvador capaz de 
superar as angústias históricas e conduzir o seu povo a uma nova era. 
com isso, veremos que Mário Palmério, lançando mão do prestígio 
que acumulara nos últimos anos, se empenhou para assumir o papel de 
“herói salvador” e, recuperando elementos da cultura política regional, 
efetuou uma campanha eleitoral de caráter espetacular, que parecia 
uma consequência espontânea de sua própria trajetória social. ope-
rando elementos da cultura regional e da mítica getulista, o professor 
atraiu para a sua figura um carisma que reverberou elementos muito 
preciosos da cultura regional. 

evidentemente, os adversários não deixaram de travar lutas de 
representações para tentar deslegitimá-lo. Para citar um exemplo, ao 
mesmo tempo em que era descrito através de um vocabulário sagrado 
na imprensa, Mário Palmério chegou a ser acusado de ser mandante 
de um atentado violento contra a vida do prefeito. contudo o sucesso 
eleitoral nas eleições de 1950 o consagraria como um legítimo mito 
político regional, consumando um roteiro fabuloso que ele havia 
concebido para a narrativa pública de sua trajetória.




