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André Azevedo da Fonseca 



O Liceu Triângulo Mineiro

“Faça seu curso ginasial, á noite, e em 3 anos!” – anunciava, no dia 
15 de fevereiro, o curso de Madureza “Triângulo Mineiro”, dirigido 
por Mário e Lourencina Palmério. essas aulas noturnas voltadas aos 
adultos foram a primeira iniciativa conjunta dos irmãos Palmério no 
campo da educação. naquela cidade que celebrava antecipadamente 
o seu iminente e formidável progresso, uma irresistível intuição con-
venceu os Palmério de que havia uma forte demanda ainda latente de 
trabalhadores ansiosos por completar os estudos para ingressar nessa 
propalada era de prosperidade. desse modo, provavelmente conven-
cida pelo entusiasmo do irmão, Maria Lourencina, então com 35 anos, 
firmou a parceria, e os dois inauguraram o curso em um cômodo na 
própria casa dos pais, na rua vigário silva, nº 48.

os cursos de madureza eram cursos preparatórios não oficiais que 
ofereciam aulas livres com os conteúdos do ensino secundário para 
que os adultos com o primário completo pudessem prestar exames 
especiais de habilitação (aplicados no colégio Pedro II ou nos ginásios 
equiparados), obtendo, assim, a certificação do ensino secundário 
fundamental. segundo a legislação (Brasil, 1932), essa oportunidade 
era facultada aos maiores de 18 anos residentes em localidades em que 
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não existissem cursos noturnos de ensino secundário em quantidade 
suficiente. entretanto, não era incomum que essas iniciativas fossem, 
de certo modo, estigmatizadas, pois ninguém se iludia com a ideia de 
que um curso compacto oferecido a trabalhadores pudesse manter 
a qualidade de um ginásio regular com jovens alunos. Um artigo 
publicado no Lavoura e Comércio (17.6.1940, p.2) argumentava que 
esses empreendimentos eram louváveis, pois amparavam os “despro-
tegidos” que não tinham condições de realizar “um curso longo, caro 
e absolutamente absorvente”, tal como o ginásio regular. Ainda que 
desconfiemos fortemente de que esse texto tenha sido, no mínimo, 
digamos, encorajado pelo próprio Mário Palmério, não deixa de ser 
interessante observar os argumentos que se utilizavam na época para 
legitimar esse tipo de instrução.

Figura 8 – Anúncio do curso de Madureza “Triângulo Mineiro”, no dia 15 de fevereiro 
de 1940.
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sob o pretexto de discutir a futura reforma de ensino anunciada 
pelo governo,1 o artigo faz alguns circunlóquios até chegar ao seu ob-
jetivo central: a defesa dos cursos de madureza. o texto (não assinado) 
garantia que o próprio Gustavo capanema, o ministro da educação e 
saúde, aconselhara a matrícula nesses cursos, mencionando, na ocasião, 
o pequeno número de ginásios noturnos no país. “esse apelo do sr. 
Ministro dá a entender a simpatia que gozam do organizador da grande 
e patriótica reforma de ensino”, argumentou o redator.

 A nova reforma do ensino amparará os cursos de madureza. são os 
seus frequentadores, geralmente, rapazes e mesmo homens já feitos que, 
após um trabalho árduo e diário, vão buscar, nas horas do descanso, possi-
bilidades para a realização de melhores ideais. são proletários que querem, 
com mais cultura, produzir melhor. são trabalhadores que aspiram a um 
curso técnico e que precisam dos preparatórios para poderem realizá-lo. 
são moços que já trabalham mas que não se esqueceram de que “nunca 
é tarde para aprender”. (Lavoura e Comércio, 17.6.1940, p.2)

Por tudo isso, se o estado novo – prosseguia o artigo – tinha como 
diretriz política o amparo aos assalariados, os cursos de madureza ser-
viriam para abrir as portas a todos aqueles que “aspiram melhor lugar 
ao sol” e que “trabalham pelo engrandecimento do Brasil”. Tendo em 
vista a notória sintonia da família Jardim (proprietária do Lavoura) 
com os irmãos Palmério (anunciantes no jornal), podemos inferir que 
essa era precisamente a argumentação que animava o jovem Mário 
nessa sua empreitada.

Para instituir o corpo docente do curso de madureza, Mário e Lou-
rencina se valeram das amizades e acabaram convidando professores 
renomados na cidade, tais como santino Gomes de Matos, Juarez de 
souza Lima, Homero de Freitas, Milton Grandineti e Francisco coeli. 
Para as aulas de língua estrangeira, eles chamaram suzane de chirée 
– filha de Quintiliano Jardim, que vez ou outra se dava ao requinte de 
publicar poemas de sua autoria, em francês, no jornal do pai. Incluindo 

 1 Trata-se do decreto-lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942. Lei orgânica do ensino 
secundário, conhecida como reforma capanema.
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os próprios Mário e Lourencina, o curso estrearia com oito professores. 
e segundo um registro no Lavoura e Comércio (9.5.1940, p.2), em uma 
daquelas suspeitas matérias repletas de amabilidades, a primeira turma 
contaria com “cerca de 30 alunos”.

A despeito de ter sido o curso de madureza o primeiro a ser anun-
ciado, o fato é que já em 1940 Mário e Lourencina tinham interesse 
em fundar o Liceu “Triângulo Mineiro” – ou seja, uma escola que 
oferecesse ensino primário, secundário e profissionalizante. entretanto, 
naquele primeiro semestre, o estabelecimento de ensino dos Palmério 
se tornou, acima de tudo, um educandário de instrução propedêutica. 
ou seja, o empenho dos irmãos se direcionou no sentido de instalar 
cursos preparatórios aos exames de admissão exigidos pelos ginásios, 
pelas escolas comerciais, pelas escolas normais e pelos próprios cursos 
de madureza. Além disso, o Liceu já planejava um curso de preparação 
à carreira bancária – reflexo direto da experiência de Mário Palmério 
como escriturário. e foi assim que, em 16 de março de 1940, Mário 
e Lourencina publicaram o primeiro de uma série de 26 anúncios 
consecutivos de sua recém-criada casa de ensino. 

Figura 9 – Anúncio do Liceu “Triângulo Mineiro”, em 16 de março de 1940
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em todo início de ano, o Lavoura e Comércio era palco de uma 
pequena batalha de anúncios de escolas particulares de Uberaba e da 
região que se empenhavam em atrair alunos para os seus internatos e 
externatos. em 6 de janeiro, o jornal noticiou, com aquele ufanismo 
que já estudamos, a planta das novas obras do tradicional colégio santa 
Terezinha, fundado em 1925: “o surto de construções em Uberaba 
é simplesmente impressionante. dia a dia surgem novos edifícios 
a rasgar os céus uberabenses, como um índice do grande progresso 
dessa gente que povoa esse belo rincão triangulino” (Lavoura e Co-
mércio, 6.1.1940, p.5). em 12 de janeiro, o Ginásio diocesano (ibidem, 
12.1.1940, p.1) começou a anunciar, sobriamente, os seus próprios 
cursos de admissão ao ginásio. o colégio oliveira, o colégio santa 
Terezinha e o Ginásio Brasil publicariam seus anúncios a partir do dia 
13 de janeiro de 1940; e o colégio souza novais, a partir do dia 19. o 
colégio nossa senhora das dores começaria em 30 de janeiro, junto 
com a escola de comércio José Bonifácio.

em 1940, três outras escolas da região anunciavam no Lavoura em 
busca de alunos internos. o colégio nossa senhora das Lágrimas, 
de Uberlândia, ofereceu os seus serviços já no dia 2 de janeiro, antes 
mesmo das escolas uberabenses. A peça publicitária era admirável: em 
cinco colunas, o anúncio continha uma bela reprodução da imponente 
fachada do colégio. A instituição oferecia o ensino ginasial, a escola 
normal e o seu próprio curso de férias para os exames de admissão. 
Por fim, os ginásios são José, em Batatais (sP), e são Luiz, na cidade 
do Prata (MG), passaram a ser anunciados no Lavoura a partir de 20 
de janeiro. é importante assinalar que esse investimento publicitário 
indica o grau de competitividade dos colégios na região e sugere o 
potencial que os proprietários enxergavam no negócio da educação. 

naquela época, já era de responsabilidade do governo estadual a 
criação dos grupos escolares, cujos modelos de ensino primário deve-
riam servir de padrão para a iniciativa particular (ibidem, 20.6.1940, 
p.2). o município de Uberaba, que em 1940 tinha uma população de 
58.984 habitantes – sendo 31.259 na área urbana (Instituto Brasileiro 
de Geografia e estatística, 1948), contava com cerca de cinco mil 
crianças (Lavoura e Comércio, 12.4.1940, p.4) em idade escolar e apenas 



50 ANDRé AzEVEDO DA FONSECA

um grupo estadual. “o único estabelecimento de ensino que Uberaba 
possui não tem capacidade para receber o enorme número de jovens 
que ali comparecem para pedir as águas lustrais da instrução” – lamen-
tava o Lavoura e Comércio (12.4.1940, p.4). Um enciumado redator 
mencionou a vizinha Uberlândia, que com população menor2 já tinha 
dois grupos escolares, e saudou a promessa do governo estadual de 
instalar uma nova instituição para servir aos uberabenses. “devemos 
convir que felizmente para nós, Uberaba não deixa a sua população 
infantil sem escolas”, assegurou o jornal. “o que o estado não pode 
fazer, a iniciativa particular o realizou” (ibidem). é claro que essa 
afirmação não passava de uma mera gentileza subserviente ao poder 
público, pois, na verdade, a oferta de ensino em Uberaba não supria a 
demanda estudantil, principalmente das crianças pobres.

na verdade, nem mesmo os colégios particulares locais pareciam 
suficientes para o crescente número de alunos. no ensino primário, 
voltado às crianças de 7 a 11 anos, Uberaba contava com quatro escolas 
de pequeno porte: colégio santa Terezinha, para mulheres; colégio 
souza novais, para os homens; colégio oliveira, de turmas mistas 
(que também oferecia um curso comercial-bancário, alguns cursos 
preparatórios e o de madureza); e colégio santa catarina.3 Para se ter 
uma ideia da dimensão dessas escolas, a turma que concluiu o primário 
no colégio souza novais em 1940 contava com 30 alunos (ibidem, 
7.12.1940, p.2). 

o ensino secundário (ou ginasial) era ministrado nas três institui-
ções locais oficialmente reconhecidas ou em prerrogativas de inspeção 
preliminar.4 As duas mais prestigiadas e tradicionais escolas particula-

 2 Uberlândia contava com 42.179 habitantes, sendo 21.530 na cidade (Instituto 
Brasileiro de Geografia e estatística, 1948).

 3 o colégio santa catarina não anunciava com frequência nos jornais, mas foi 
listado em um anúncio de uniformes escolares das casas Pernambucanas, no 
início de 1941 (Lavoura e Comércio, 3.2.1941, p.1).

 4 em 1940, o ginásio compreendia duas etapas seriadas: o secundário fundamental, 
com duração de cinco anos; e o secundário complementar, de dois anos. este 
último era obrigatório para aqueles que desejavam matricular-se em institutos 
de ensino superior: os alunos faziam disciplinas distintas, de acordo com a área 
de interesse (Brasil, 1932).



A CONSTRUÇÃO DO MITO MÁRIO PALMéRIO 51

res de ensino secundário em Uberaba eram o Ginásio diocesano, para 
os homens, e o Ginásio nossa senhora das dores, para as mulheres. 
Ambos ofereciam os ensinos primário e secundário em regime de 
internato e externato, além de contarem com os seus próprios cursos 
preparatórios. essas eram as escolas de elite, que de certa forma se 
completavam. em segundo lugar, estava o Ginásio Brasil, criado em 
1938, que mantinha os cursos primário, secundário e preparatório, 
todos em regime misto (ibidem, 30.1.1940). entretanto, esse ginásio 
sofreria uma série de problemas financeiros, resultando no seu precoce 
fechamento. estudaremos isso adiante.

Ainda pela iniciativa privada, uma oportunidade mais ou menos 
acessível para prosseguir os estudos profissionalizantes em Ubera-
ba era oferecida pela escola de comércio José Bonifácio (ibidem, 
3.2.1949, p.2), fundada em 1924, que oferecia o curso técnico de 
contador e o curso propedêutico – que deveria obrigatoriamente 
preceder à formação em contabilidade. Para que o candidato pudesse 
realizar os exames de admissão, exigia-se apenas a conclusão do pri-
mário. “o curso propedêutico, onde em três anos se dão ao aluno os 
conhecimentos básicos necessários ao seu ingresso no curso técnico, 
corresponde mais ou menos ao período das séries ginasiais realizadas 
nos estabelecimentos secundários” – explicava a escola (ibidem, 
21.12.1940, p.2). em geral, os alunos eram “moços trabalhadores, 
bancários e comerciários” (ibidem) que procuravam aperfeiçoar 
sua prática profissional. Porém, o número de concluintes era muito 
pequeno: em 1940, por exemplo, a turma de diplomados contou com 
apenas 13 alunos.

Finalmente, a cidade dispunha de dois tradicionais cursos de 
datilografia na escola remington, de dolores Ponce, fundada em 
1921 (ibidem, 8.7.1940); e os cursos Lourencina Palmério, criados em 
1924, que também ofereciam caligrafia e taquigrafia. naquele tempo, 
como já pudemos observar, dizia-se que a destreza nas máquinas de 
escrever garantia “emprego seguro e imediato, em qualquer parte do 
Brasil” (ibidem, 25.6.1940, p.3). nas palavras do Lavoura e Comércio 
(9.7.1940, p.5), o sucesso dos cursos Lourencina Palmério podia ser 
mensurado pelas “várias dezenas de turmas de diplomados seus que 
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hoje se espalham em todas as esferas de nosso comércio se revelando 
auxiliares quase insubstituíveis”. As formaturas de datilógrafos eram 
eventos solenes e contavam até mesmo com paraninfos (ibidem, 
14.12.1940, p.2).

no que diz respeito ao ensino público, os dados são confusos e 
contraditórios. Uberaba contava, tal como vimos, com apenas um 
grupo escolar e mais 12 pequenas escolas municipais urbanas e rurais 
(ibidem, 28.1.1941, p.6). contudo, pelo que pudemos deduzir até 
agora, a municipalidade auxiliava na criação de classes pertencentes 
a associações civis, tal como o sindicato dos Ferroviários de Uberaba 
(ibidem, 16.2.1940, p.3), de modo que, no total, contabilizava cerca 
de 30 escolas, algumas delas frequentadas pelos próprios operários 
em cursos noturnos. Além disso, notamos a existência de pequenos 
educandários mantidos por outras associações independentes, tais 
como a escola dominical, ligada ao centro espírita de Uberaba (ibi-
dem, 5.12.1940, p.2). é muito provável que todas essas iniciativas não 
passassem de uma ou duas salas com crianças e jovens de diferentes 
faixas etárias reunidos para aprender princípios de alfabetização e ru-
dimentos de matemática. na melhor das hipóteses, as escolas públicas 
ofereciam apenas o ensino primário, ou seja, as crianças que dependiam 
do ensino público inevitavelmente terminavam os estudos nesse nível 
elementar. A prefeitura divulgava nos jornais que, em 1940, estavam 
matriculados 2.893 alunos sob os cuidados de 64 professores (ibidem, 
20.3.1940, p.5), sem deixar claro se esses números eram globais ou 
faziam referência apenas ao ensino público. sabemos, contudo, que, 
em 1940, pouco mais de cem alunos concluíram o primeiro grau no 
Grupo escolar Brasil (ibidem, 30.11.1940, p.1). Um editorial de O 
Triângulo (12.12.1941, p.2) apontou a superlotação das salas de aula 
como um dos principais sintomas da carência de escolas na cidade: 
“classes numerosíssimas e inquietas, como soem ser as primárias, 
principalmente as iniciais, são entregues às vezes à professora, que se 
multiplica em esforços e sacrifícios para manter a ordem e a disciplina e 
obter um certo aproveitamento para seus alunos” – lamentou o jornal, 
solidarizando-se com a “pobre normalista” e suas turmas de trinta ou 
quarenta alunos.
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naquela época, o governo federal estabelecia um intenso debate 
a respeito do ensino primário no país. A constituição de 1937, por 
exemplo, instituiu que esse nível de ensino deveria ser “obrigatório e 
gratuito” (Brasil, 1937). em 1938, o estado decretou a criação da co-
missão nacional de ensino Primário que tinha como principal objetivo 
a organização de uma campanha nacional de combate ao analfabetismo 
por meio da articulação do governo federal com os governos estaduais, 
municipais e a iniciativa particular (Brasil, 1938). no entanto, em 1940 
ainda se aguardava a “efetiva obrigatoriedade” da educação primária 
(Lavoura e Comércio, 20.6.1940, p.2). em outras palavras, tendo em vista 
o altíssimo número de crianças fora das escolas, a percepção pública era 
de que o ensino primário ainda não se tornara realmente compulsório.

Alguns textos reproduzidos pelo Lavoura e Comércio indicam os 
termos da discussão que se travava no país e na cidade acerca da questão 
da educação. no artigo “os analfabetos do Brasil” (ibidem, 17.2.1940, 
p.2), o redator lamentava que a nação estivesse entre as piores no que 
dizia respeito à educação pública, ao lado de Portugal e da colômbia, 
com uma taxa de analfabetismo5 em torno de 60%. Poucos países eram 
ainda menos letrados que o Brasil, tais como a espanha, com 63,70% 
de analfabetos; a china, com 80%; e as Índias Inglesas, com 92%. 
“A verdade, a grande verdade, é que o Brasil precisa de escolas e as 
crianças brasileiras precisam de recursos para frequentá-las” (ibidem), 
argumentava o redator. contudo, o futuro imediato da educação pú-
blica no país não era animador. em outro texto reproduzido, o jornal 
lamentava que dois terços das crianças brasileiras estavam sem escola 
(ibidem, 8.4.1940, p.5).

na verdade, podemos observar que, a despeito do empenho estatal 
em discutir o sistema nacional de educação, a própria constituição 
de 1937 não escondia a necessidade de delegar o ensino público – so-
bretudo o secundário – aos estabelecimentos privados, pois a política 
educacional voltada às classes populares enfatizava sobretudo a forma-
ção profissionalizante. dizendo de outro modo, os filhos das elites se 

 5 segundo Lourenço Filho (1965), em 1940, havia 56,2% de analfabetos com mais 
de 15 anos.
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preparavam para a faculdade e os pobres deveriam ser encaminhados ao 
curso rural ou ao ensino técnico, pois os imperativos da industrialização 
exigiam a urgente qualificação dos trabalhadores. Autores como silva 
(1969), romanelli (1978) e sposito (2002) analisaram essa “dualidade 
estrutural” ou “bifurcação histórica” dos sistemas de ensino do país, 
onde o próprio estado instituía trajetórias educacionais diferenciadas.

Por tudo isso, em Uberaba, as elites ilustradas também passaram 
a exortar a necessidade da formação de “uma geração de técnicos há-
beis” para o Brasil. José Mendonça era um dos defensores desse ideal 
estado-novista na cidade:

A necessidade do ensino profissional, no Brasil, torna-se cada vez mais 
imperiosa e mais indeclinável.

o caráter puramente livresco, puramente especulativo que se tem im-
primido à educação da nossa mocidade, vem prejudicando enormemente 
o nosso progresso. (Lavoura e Comércio, 23.1.1940, p.2)

ruy novais também escreveu sobre o que considerava “os 
malefícios dessa cultura despida de senso prático” e afirmou que a 
intelectualidade brasileira começava a despertar para a mentalidade 
dos norte-americanos: “o brasileiro culto, que foi durante muito 
tempo um evadido da realidade, um enamorado da civilização euro-
peia, um estranho dentro de seu próprio país, compreendeu já a sua 
responsabilidade na formação de nossa grande pátria [...]” (Lavoura 
e Comércio, 20.3.1940, p.2). entretanto, o ex-deputado Fidélis reis 
seria a principal voz do ensino profissionalizante em Uberaba: “educar 
as massas, profissionalizar de verdade o ensino, de modo a preparar 
os verdadeiros técnicos para as múltiplas atividades da vida econô-
mica [...] deve ser o esforço a orientar os destinos nacionais” (ibidem, 
25.12.1940, p.8). Para ele, era necessária uma urgente remodelação dos 
“velhos processos” de ensino, “do primário ao secundário e superior”, 
visando à preponderância do “estudo das ciências experimentais” e 
“dos conhecimentos que mais úteis possam ser ao homem”. segun-
do reis, a cultura de trabalho dos estados Unidos deveria servir de 
exemplo ao Brasil.
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A América [...] não conhece a hierarquia dos diplomas nem o feti-
chismo dos diplomas: o homem é ali julgado pelo que é capaz de realizar 
e produzir. o trabalho prático, inteligente, está ao lado ou acima das 
capacidades intelectuais, e por detrás de cada americano se encontra o 
técnico, o operário, quem em suma, no laboratório, na oficina, no atelier 
aprendeu, fazendo. (ibidem, 25.12.1940, p.8)

com tudo isso, podemos esboçar novas considerações acerca da 
criação do Liceu Triângulo Mineiro, um estabelecimento que se pro-
punha, naquele primeiro semestre de 1940, a oferecer cursos profis-
sionalizantes e aulas preparatórias para exames de admissão ao ensino 
secundário e técnico. no que diz respeito ao ensino profissionalizante, 
o Liceu anunciaria, em 10 de maio, o seu recém-criado curso noturno 
de preparação ao funcionalismo bancário (ibidem, 10.5.1940, p.5) – 
uma área aparentemente promissora, tendo em vista os recorrentes 
concursos bancários na época. As matérias eram português, francês, 
inglês, correspondência comercial, contabilidade, noções de sociolo-
gia, economia política, aritmética financeira, datilografia e taquigrafia 
– essas três últimas ministradas pelos próprios Mário e Lourencina. 
o anúncio informava que as aulas começariam já no dia 14 de maio, 
porém o Liceu continuou anunciando até 5 de junho.

em julho de 1940, contudo, Mário e Lourencina procurariam o 
Lavoura e Comércio para anunciar uma empreitada verdadeiramente 
extraordinária na cidade: a instalação da Faculdade de comércio 
Triângulo Mineiro. “Ainda este ano, funcionará o curso de Admissão 
ao 1º ano do curso Propedêutico, curso esse destinado ao preparo de 
candidatos à matrícula no próximo ano letivo” (ibidem, 9.7.1940, p.5) 
– asseguraram ao jornal. os irmãos garantiam também que os passos 
para o reconhecimento oficial já estavam adiantados e certamente 
naquele mesmo ano obteriam fiscalização federal – medida impres-
cindível para o início imediato do empreendimento.

e foi assim que os Palmério mandaram publicar no Lavoura e 
Comércio o anúncio do curso de admissão ao curso propedêutico 
da Faculdade de comércio Triângulo Mineiro (ibidem). notemos 
bem: a despeito do enunciado pretensioso – “Faculdade de comércio 
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‘Triângulo Mineiro’” –, ainda não se tratava realmente da faculdade 
em si, mas apenas das aulas preparatórias para os futuros e eventuais 
exames de um presumido curso propedêutico que anteciparia o curso 
de contador – ambos ainda inexistentes.

Figura 10 – Anúncio do curso de admissão ao curso propedêutico da Faculdade de comércio 
Triângulo Mineiro.

naquele mesmo mês, Mário Palmério foi pessoalmente ao rio de 
Janeiro para tratar, no departamento nacional de educação (dne), 
do reconhecimento oficial dos cursos já anunciados. ou seja, o anúncio 
fora publicado antes mesmo de a escola obter qualquer fiscalização 
prévia. Ao Lavoura e Comércio (22.7.1940, p.4) Mário dizia que “em 
breve” as suas casas de ensino teriam amparo legal. Todavia, a licença 
para o funcionamento de uma escola de comércio não era tão fácil como 
talvez supusesse o seu entusiasmo.6

o decreto nº 20.158 de 30 de junho de 1931, que organizava o 
ensino comercial no Brasil, exigia que as escolas fossem reconhecidas 

 6 A propósito, supomos que a expressão “Faculdade de comércio” era utilizada 
apenas para impressionar, pois a expressão usual era “escola de comércio”. A 
legislação previa apenas a criação do curso superior de Administração e Finanças, 
cujo pré-requisito era o diploma de perito-contador ou de atuário.
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oficialmente pelo governo federal e prestassem contas à superintendên-
cia de Fiscalização dos estabelecimentos do ensino comercial, órgão 
diretamente subordinado ao Ministério da educação e saúde Pública 
(Brasil, 1931). A legislação estabelecia que o ensino comercial constava 
de um curso propedêutico, de um curso técnico (que poderia ser de 
secretário, de guarda-livros, de administrador-vendedor, de atuário 
e de perito contador), além de um curso superior de administração de 
finanças e um elementar de auxiliar de comércio. As disciplinas do 
curso propedêutico (que durava três anos) e os conteúdos exigidos nos 
exames de admissão eram muito similares aos do ensino secundário; 
a diferença estava na ênfase em certos aspectos da disciplina. em 
Português, por exemplo, as aulas deveriam evitar assuntos “de cará-
ter meramente literário” e exigir treinamento na produção de textos 
específicos da vida comercial, tais como requerimentos, cartas e atas.

ora, tudo isso não parecia um grande problema para o Liceu Triân-
gulo Mineiro, que já se organizava para ministrar esses conteúdos nos 
cursos de admissão e de madureza. Provavelmente Mário Palmério 
imaginava que seria possível requerer uma fiscalização prévia e obter 
a prerrogativa de inspeção preliminar7 para começar logo o curso 
propedêutico, até que a escola crescesse e pudesse oferecer, em dois 
ou três anos, toda a estrutura necessária para obter o reconhecimento 
oficial. entretanto, a regulamentação exigia expressamente que os 
estabelecimentos se equiparassem ao padrão federal: ou seja, as escolas 
comerciais deveriam contar com “gabinete de física, laboratório de 
química, museu de merceologia e história natural”, além de uma biblio-
teca; de instalações apropriadas e de “escritório modelo para execução 
dos respectivos exercícios, observações, experiências e escriturações” 
(Brasil, 1931). e é claro que o Liceu não tinha nada disso.

 7 Para obter autorização para o início das atividades, o estabelecimento deveria 
requerer a fiscalização prévia com vistas à concessão da chamada “inspeção pre-
liminar” – ou seja, uma permissão para o funcionamento até que fosse concedida 
a oficialização – ou “inspeção permanente”.
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Pois bem. Três meses depois, o Banco do Brasil publicaria um edital 
de um concurso para o cargo de auxiliar de primeira classe. o exame 
contaria com provas eliminatórias de datilografia, português, contabi-
lidade e aritmética, além de uma facultativa de estenografia (Lavoura 
e Comércio, 17.10.1940, p.5). com isso, um humilde Liceu Triângulo 
Mineiro voltaria a anunciar aquele bem mais modesto cursinho de 
preparação bancária, esclarecendo apenas que as matérias obedeciam 
“rigorosamente às instruções baixadas no edital” (ibidem, 26.10.1940, 
p.2). sobre a Faculdade de comércio, não se voltaria mais ao assunto; 
nem mesmo o curso propedêutico seria oferecido.

como vimos, o colégio oliveira era o outro estabelecimento que, 
em 1940, também oferecia os cursos proporcionados pelo Liceu – 
madureza, comercial-bancário e preparatórios (ibidem, 13.1.1940, 
p.2). devemos observar que, em geral, todos os ginásios já contavam 
com os seus próprios cursos de admissão, geralmente ministrados no 
período de férias. no entanto, notamos que o Liceu Triângulo Mineiro 
começaria a anunciar no dia 16 de março. Isso não foi casual, pois 
tratava-se do início do ano letivo, de modo que os cursos de admissão 
dos ginásios já haviam encerrado as atividades letivas. ou seja, Mário 
e Lourencina visavam àqueles alunos que não haviam passado nos 
exames de 1940 ou aqueles que queriam se preparar com antecedência 
para os exames de 1941.

os exames obrigatórios de admissão ao ginásio eram regidos 
por legislação específica (Brasil, 1932). As inscrições deveriam ser 
efetuadas na primeira quinzena de fevereiro, e as provas, realizadas 
na segunda quinzena, no próprio ginásio onde o aluno pleiteava os 
estudos. o candidato deveria ter 11 anos e não poderia se inscrever em 
dois estabelecimentos simultaneamente. esses exames se constituíam 
de duas provas escritas: uma de português (redação e ditado) e uma 
de aritmética (cálculo elementar), além de provas orais sobre essas 
disciplinas e mais algumas noções de geografia, história do Brasil e 
ciências naturais. nos ginásios oficialmente reconhecidos, a banca 
era constituída por três professores sob a fiscalização de um inspetor.

como mostra nunes (2000), os “famosos” exames de admissão 
foram, no imaginário da época, a decisiva linha divisória entre o de-
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preciado ensino primário, voltado às massas; e o prestigioso ensino 
secundário, destinado “às individualidades condutoras” – nas palavras 
do próprio ministro capanema. esses exames se configuravam como 
um dos mais respeitáveis ritos de passagem dessa etapa da infância e 
eram cercados de simbolismos que impunham muita ansiedade aos 
jovens que enxergavam no curso secundário o primeiro passo para 
uma vida adulta repleta de triunfos. não é casual que, nesse mesmo 
período, entre os 11 e 12 anos de idade, os meninos passassem por 
outro rito memorável: o direito de usar calças compridas.8

Tão importante quanto os exames de admissão, afirma nunes 
(2000), eram os cursos preparatórios e o grande e dispendioso livro 
que reunia o conteúdo a ser estudado para as provas. Muitas vezes, 
esses compêndios eram comprados com sacrifício pelas famílias; 
entretanto, as exigências de maior escolaridade motivadas pelas ne-
cessidades da industrialização encorajavam a crença familiar de que 
a privação econômica seria cota de sacrifício temporária e necessária 
para a obtenção da ascensão social – crença que, a propósito, não tar-
daria à frustração perante as altíssimas taxas de reprovação e evasão 
escolar, observa nunes (2000). Mas essa disposição estimulou uma 
verdadeira expansão do ensino secundário, tanto em termos da cria-
ção de novos estabelecimentos quanto na ampliação das matrículas 
nas escolas existentes. em alguns casos, as turmas chegavam a ficar 
superlotadas, e o ginásio precisava criar novos turnos. em 1939, por 
exemplo, o número de alunos internos do Ginásio diocesano era tão 
alto, afirma coutinho (2000, p.117), que foi necessário organizá-los em 
três divisões: maiores, médios e menores; até que em 1941 os irmãos 
maristas decidiram construir novos pavilhões.

A expansão da escola primária pública colaborou, de forma indire-
ta, para a expansão do ensino médio privado. nos anos 1940, 73,3% das 
escolas secundárias no país eram particulares. “Ao preencher o vazio 
da iniciativa pública, os ginásios particulares proliferaram sem que o 
governo federal tivesse pulso para disciplinar seu crescimento, fixando 

 8 depoimento de Lincoln Borges de carvalho concedido ao autor em 20 de dezem-
bro de 2009.
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seu controle em níveis apenas formais” – explica nunes (2000). ou 
seja, tendo em vista a incapacidade do estado em promover o ensino 
público secundário, uma série de reformas se dispôs a regulamentar 
a atividade das escolas particulares. Uma portaria do departamento 
nacional de educação atualizou as tabelas de cobrança de taxas, tal 
como estabelecidas no decreto nº 21.241 de 1932. “Já não há lugar, 
no Brasil, para as imoralidades, para as indústrias de diplomas e para 
o ensino feito indústria e objeto de proveitos materiais para os seus 
exploradores”, registrou um artigo no jornal (Lavoura e Comércio, 
1º.3.1940, p.4). Um outro decreto (Brasil, 1940) assinado por vargas 
regulamentou a profissão de professor, que até então não tinha os seus 
direitos definidos. desse modo, foi instituído um salário mínimo e 
delimitadas as horas de trabalho da categoria: o professor foi obrigado 
a tirar a sua carteira profissional no Ministério do Trabalho e estaria 
sujeito a todas as exigências e garantias da lei. essa regulamentação 
seria incorporada à consolidação das Leis do Trabalho em 1943.

Penas severíssimas serão cominadas aos estabelecimentos de ensino 
que transgredirem as disposições do referido decreto, salientando-se entre 
essas cominações o próprio fechamento do estabelecimento que não tenha 
seus professores perfeitamente inscritos no Ministério do Trabalho, que 
não lhes pagarem os ordenados prefixados por aquele departamento, que 
excederem as horas de trabalho para os referidos professores. o máximo 
de aulas que um professor poderá dar, consecutivamente, será de três e 
as horas de descanso estão também determinadas no decreto que regula 
o assunto. (Lavoura e Comércio, 1º.3.1940, p.4)

nesse contexto, Mário e Lourencina procuraram estruturar a escola 
de modo que, a partir do segundo semestre de 1940, o Liceu Triângulo 
Mineiro passaria a anunciar o seu próprio ensino primário. o curso já 
havia sido prometido desde o início do ano, mas o primeiro anúncio de 
fato, publicado no dia 25 de junho, informava que as aulas de todos os 
quatro anos primários começariam em 1º de julho, em “novas instala-
ções em prédio confortável e amplo” (Lavoura e Comércio, 25.6.1940, 
p.2) – o que, na verdade, não se efetuaria, ainda que os irmãos an-
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tecipassem que “os trabalhos preparativos para a organização do 
anteprojeto do futuro prédio próprio” estavam a cargo do engenheiro 
Alberto Ferreira (ibidem, 9.5.1940, p.2). na publicidade dessa escola 
atípica – que começava as suas atividades no meio do ano letivo –, 
destacava-se o seguinte esclarecimento: “Aceitam-se transferências”. 

Figura 11 – Anúncio do curso primário do Liceu Triângulo Mineiro em junho de 1940.

não é muito provável que a escola tenha tido uma procura signi-
ficativa. na verdade, não encontramos documentos para analisar o 
curso primário do Liceu Triângulo Mineiro nesse segundo semestre 
de 1940 – fato que talvez já indique a sua relativa inexpressividade. 
entretanto, os dados de 1941 revelam, de forma inequívoca, o sucesso 
da iniciativa no próximo semestre.

em primeiro lugar, em 1941 o Liceu começou a anunciar mais 
cedo em comparação com o ano anterior. no dia 9 de janeiro, foi pu-
blicado o primeiro informe, esclarecendo que as matrículas já estavam 
abertas e as aulas começariam em 3 de fevereiro (ibidem, 9.1.1941, 
p.5). nessa ocasião, a escola ofereceu os cursos pré-primário e pri-
mário, além dos de admissão, madureza e preparatórios. em segundo 
lugar, o Liceu Triângulo Mineiro foi devidamente mencionado entre 
as instituições de ensino uberabenses em um anúncio de encomenda 
de uniformes escolares das casas Pernambucanas (ibidem, 3.2.1941, 
p.1). Isso indica, no mínimo, que a escola já era levada em conside-
ração pela cidade.
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Figura 12 – Anúncio do Liceu Triângulo Mineiro em 1941.

Figura 13 – Anúncio de uniformes escolares das casas Pernambucanas em 1941.
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entretanto, o dado mais eloquente para mensurar o êxito da escola 
é o número de estudantes matriculados naquele ano letivo. o livro de 
registro de mensalidades “relatório de inspeção...”, 1942) contabiliza 
206 alunos no total – sendo 40 no jardim da infância, 136 nas quatro 
séries do ensino primário e 30 nos cursos de admissão. A Tabela 1 
esclarece a distribuição desses estudantes em 1941.

Tabela 1 – número de matrículas no Liceu Triângulo Mineiro, no 
ano letivo de 1941

Pré-primário Primário Admissão ao curso 
secundário

Turno da manhã Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem.
série única 19 21 – – 14 2
1ª série – – 20 19 – –
2ª série – – 30 11 – –
3ª série – – 21 15 – –
4ª série – – 14 6 – –
5ª série – – – – – –
Turno da noite
série única – – – – 14 –

esses bons resultados, contudo, não foram fortuitos, mas se deve-
ram a um admirável senso de oportunidade de Mário Palmério diante 
um evento traumático para a história da educação em Uberaba: trata-se 
do fragoroso fechamento do Ginásio Brasil – uma escola secundária 
particular que despertara muitas esperanças nos estratos médios da 
sociedade local.

Fundado em 1938 pela Associação Uberabense de ensino, o 
Ginásio Brasil tinha como principal objetivo a oferta de ensino se-
cundário, em turmas mistas, a preços populares (Lavoura e Comércio, 
30.1.1940, p.3). Apesar da relutância dos católicos conservadores em 
relação às escolas mistas, o fato é que a iniciativa foi muito aclamada 
pela imprensa da época, pois acreditava-se que as famílias uberaben-
ses estavam ansiosas pela instalação de mais um ginásio na cidade. 
no entanto, se os acionistas esperavam um sucesso arrebatador em 
termos de matrículas, os primeiros resultados frustraram de imediato 
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as expectativas. Para se ter ideia, no final do ano letivo de 1938, no que 
diz respeito ao secundário, o Ginásio Brasil contava com 30 alunos na 
1ª série, seis na 2ª série e apenas um na 3ª série (“Atas de promoção”, 
1938). esses resultados decepcionantes provocaram no decorrer do 
ano um sensível desequilíbrio entre receitas e despesas, de forma que 
muitos subscritores decidiram simplesmente parar de contribuir com 
a associação, instigando assim uma série de desavenças que agravariam 
ainda mais o problema. em busca de uma solução para o imbróglio, 
os acionistas convidaram o prestigiado ex-deputado Fidélis reis para 
presidir a associação, com a expectativa de obter melhores resultados 
nos anos seguintes.

entretanto, uma irrefreável desconfiança fez com que as novas 
matrículas diminuíssem nos anos seguintes, de modo que a situação 
fiscal do estabelecimento se complicou ainda mais. em 1939, a turma 
da 1ª série teve 24 alunos. Além disso, uma espantosa evasão fez com 
que somente 21 estudantes do ano anterior progredissem para a 2ª 
série e apenas quatro para a 3ª série – o que contabilizava um total de 
49 alunos (“Ata de promoção”, 1939). Podemos supor que o ensino 
primário tinha pouco mais que isso (Lavoura e Comércio, 30.1.1940, 
p.3). Mais um ano se passou e a escola novamente viu as matrículas 
de ingressantes declinarem: em 1940, a 1ª série contou com apenas 20 
alunos; a 2ª, com 21, e a 3ª, com 10 apenas (“Boletim de médias...”, 
1940). considerando o baixíssimo crescimento do número total de 
alunos e o alto nível de evasão, não parecia haver futuro em uma escola 
com tal histórico decrescente de novas matrículas. e para piorar, sem 
caixa para pagar até mesmo as obrigações legais, o governo cassou a 
fiscalização e o ginásio perdeu a prerrogativa de inspeção preliminar 
(Lavoura e Comércio, 22.6.1940, p.1, 3). 

Tabela 2 – número de alunos do ensino secundário do Ginásio Brasil
1ª série 2ª série 3ª série Total

1938 40 6 1 47
1939 24 21 4 49
1940 20 21 10 51
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o próprio Mário Palmério expôs a sua interpretação sobre o caso 
do Ginásio Brasil:

sempre desaprovei a forma por que foi criado o nosso extinto Ginásio 
Brasil. Uma empresa desse gênero não pode depender de contribuições 
problemáticas. Houve boa vontade do povo uberabense, mas não houve 
lealdade nos compromissos assumidos por muitos acionistas. As despesas 
de um estabelecimento de ensino são enormes e só uma fonte de renda 
pode existir: as anuidades dos alunos. enquanto esses são pouco nume-
rosos, o estabelecimento deve levar a vida deficitária e é preciso que os 
animadores da obra tenham fé no que criaram. o acolhimento dado pela 
cidade a tão bela iniciativa foi mais que animador. os alunos apareceram 
confiantes e o Ginásio ia galhardamente para diante. As dissensões que, 
impatrioticamente, surgiram, e a falta de numerário para fazer frente às 
suas despesas, falta essa devida, como já se disse, ao não pagamento das 
cotas devidas por muitos acionistas, causaram o desmoronamento de 
edifício tão bem idealizado e que tantos serviços iria prestar a nossa cidade. 
(Lavoura e Comércio, 26.12.1941, p.1) 

o Lavoura e Comércio jamais deixou de apoiar a escola, afirmando, 
em várias circunstâncias, que o ginásio adquirira “definitiva solidez” 
e conquistara “para sempre um lugar ao sol”. em janeiro de 1940, no 
auge da crise, o jornal chegaria a garantir para os leitores: “o Ginásio 
Brasil entra agora no seu 3º ano de vida, em condições de absoluta 
estabilidade” (ibidem, 30.1.1940, p.3). Porém, como a situação fiscal 
ficara definitivamente insustentável, Fidélis reis saiu em busca de 
algum empresário que se dispusesse a encampar a escola. Por fim, a 
empreitada foi assumida por oscar de Moura Lacerda, proprietário 
de instituições de ensino em ribeirão Preto (sP), que imaginou fazer 
um bom negócio na aquisição (ibidem, 5.7.1940, p.1). o Lavoura e 
Comércio (27.6.1940, p.3) celebrou a notícia com entusiasmo: “Tudo 
leva a crer que o ‘Ginásio Brasil’, doravante, entrará num período de 
conquistas decisivas, na posse de todos os elementos à consolidação 
da sua vida”. o novo diretor regularizou as dívidas, reobteve a fisca-
lização oficial e sustentou o déficit no decorrer do segundo semestre, 
alimentando esperanças para as matrículas do ano seguinte. é claro que 
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ele não deixou de contar com uma generosa subvenção da prefeitura 
e com a incondicional boa vontade da imprensa. “Pode estar certo de 
que o Ginásio Brasil será o orgulho de Uberaba” (Lavoura e Comércio, 
5.7.1940, p.3) – assegurou o empresário.

no início de 1941, de fato, as perspectivas pareciam promissoras. 
o Ginásio Brasil, oficializado e vinculado ao nome de Moura Lacerda, 
anunciou os cursos pré-primário, primário, de admissão e ginasial – 
todos com programas executados “sob a mais moderna pedagogia” – 
além do “ultra-rápido e eficiente” curso de datilografia, taquigrafia e 
caligrafia. Tudo parecia correr bem. As aulas do primário tiveram início 
regular e cerca de 30 alunos fizeram inscrições e pagaram as taxas para 
o curso de admissão ao ginásio. As aulas deveriam começar no dia 17 e 
os pais já preparavam os filhos para o reinício das atividades escolares. 
no entanto, uma semana antes do começo das aulas, as famílias foram 
surpreendidas pela lamentável notícia: o Ginásio Brasil seria fechado 
(ibidem, 12.3.1941, p.4).

Muitos não acreditaram de início, mas logo precisaram tomar os 
procedimentos para a transferência apressada dos filhos. no meio de 
um intenso movimento de pais e alunos na secretaria, um funcionário 
explicava que o definitivo fechamento fora consequência dos prejuízos 
do ano anterior e da reduzida procura por matrículas do ano corrente. os 
pais estavam consternados e lamentaram a “espinhosa situação financei-
ra” a que haviam sido submetidos por ter de pagar taxas de matrículas 
dobradas e guias de transferências forçadas. evidentemente, os alunos 
estavam perplexos com a situação: “nós somos os grandes prejudicados. 
[...] o horário do Ginásio permitia que muitos de nós trabalhássemos 
durante o dia para poder pagar os estudos. Tendo que estudar durante 
todo o dia muitos de nós, não poderemos continuar o curso”. os pro-
fessores também estavam desolados: “Isso é mau para nós. Uberaba 
vai ressentir-se da falta de um ginásio para as classes médias” (ibidem).

com tudo isso, Mário Palmério vislumbrou nessa crise uma rara 
oportunidade para o crescimento de sua própria escola. duas sema-
nas depois do fechamento do ginásio, eis que o Lavoura e Comércio 
(25.3.1941, p.1) publica, em letras garrafais, na capa do jornal, o sur-
preendente título: “não foi fechado o curso primário do Ginásio Brasil”. 
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se o leitor do jornal se dispusesse a ler toda a notícia, veria que isso era, na 
verdade, um comunicado de Mário Palmério, informando que os alunos 
do jardim da infância e do curso primário do Ginásio Brasil haviam 
sido imediatamente incorporados ao corpo discente do Liceu Triângulo 
Mineiro. Além disso, graças a um acordo com o próprio Moura Lacer-
da, a escola de Palmério logo passaria a funcionar no prédio do extinto 
ginásio, na rua coronel Manoel Borges nº 56 (“Folha de inspeção...”, 
1942, f.1). A maioria dos professores também seriam transferidos 
ao Liceu e não haveria modificação nas taxas ou no material escolar 
exigido aos alunos. essa oportuna transação, somada às matrículas 
próprias do Liceu, explica aquele expressivo número de alunos em 1941.

Figura 14 – edifício alugado ao Liceu Triângulo Mineiro, na rua coronel Manoel Borges 
nº 56, onde até fevereiro de 1941 funcionou o Ginásio Brasil.

Todavia, a parte principal desse comunicado estava apenas implícita 
em uma sutileza que quase passa despercebida. em um trecho nos 
primeiros parágrafos, Mário Palmério afirmava que o curso secundário 
do Ginásio Brasil não havia sido propriamente extinto, mas apenas 
“interrompido” para o ano letivo de 1941. Logo veremos o que ele 
queria dizer com isso.



68 ANDRé AzEVEDO DA FONSECA

A partir de março de 1941, Mário Palmério passaria a conciliar a sua 
atuação no Liceu com outras atividades – um indício evidente de que, 
apesar do relativo sucesso, a escola por si só ainda não garantia um bom 
rendimento. e foi assim que o professor foi contratado para ministrar 
aulas de matemática no Ginásio nossa senhora das dores (“decla-
ração, 1974), escola tradicional mantida pelas irmãs dominicanas. 
Além disso, Palmério procurou supervisionar e ministrar ele mesmo 
algumas aulas particulares de reforço para alunos ginasiais, tal como 
observamos nos seguintes anúncios publicados no Lavoura e Comércio.

Figura 15 – Anúncio de aulas particulares de português, supervisionadas por Mário Palmério, 
publicado no Lavoura e Comércio, em 8 de fevereiro de 1941.

Figura 16 – Anúncio de aulas particulares de matemática, ministradas por Mário Palmério, 
publicado no Lavoura e Comércio, em 3 de março de 1941.

Apesar de já ter obtido algum reconhecimento na cidade, até 
meados do ano observamos que o Liceu ainda gozava de pouca in-
fluência nos meios sociais e políticos da cidade. em agosto de 1941, 
por exemplo, o prefeito Whady nassif convocou uma reunião com 
professores e diretores para discutir a implementação da disciplina 
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educação física (Fontoura, 2003, p.152). na ata, consta a presença 
das irmãs dominicanas (colégio nossa senhora das dores), dos ir-
mãos maristas (colégio diocesano), de Alceu novais (colégio souza 
novais), de edith França (Jardim da Infância Menino Jesus), além de 
diretores das escolas municipais e do grupo escolar (“Ata da reunião...”, 
1941). Mário e Lourencina não compareceram, e não há menções a 
um eventual convite a qualquer representante do Liceu Triângulo 
Mineiro. Por ser uma escola nitidamente laica, o Liceu era, de certa 
forma, desdenhado pelo jornal Correio Católico. em junho de 1941, por 
exemplo, uma reportagem louvando o trabalho de Whady nassif na 
prefeitura afirmou que a cidade contava com “ótimos estabelecimen-
tos” na cidade, tais como: “Ginásio diocesano, escola de comércio 
José Bonifácio, colégio n. s. das dores, colégio santa Terezinha, 
escolas de datilografia, curso de Madureza etc.” (Correio Católico, 
28.6.1941, p.3). ou seja, três meses depois da memorável transação 
em que o Liceu abrigara os alunos do extinto Ginásio Brasil, o jornal 
dos católicos preferiu não citá-lo entre os “ótimos” estabelecimentos 
de Uberaba, ainda que o fizesse indiretamente, mencionando de forma 
genérica o curso de madureza.

no entanto, Mário Palmério trabalhava muito para que o Liceu 
ocupasse o lugar social anteriormente destinado ao Ginásio Brasil. As 
novas instalações no edifício alugado na rua coronel Manoel Borges o 
encorajariam ainda mais no empenho em instalar o seu próprio ginásio. 
Assim, sem a participação de Lourencina – que, no segundo semestre 
de 1941, deixara a escola sob os cuidados do irmão –, Mário organizou a 
documentação e visitou pessoalmente a divisão do ensino secundário 
do departamento nacional de educação (dne), na capital federal. 
Para isso, contou com o apoio decisivo do prefeito uberabense Whady 
nassif, que interrompeu suas férias no rio de Janeiro para intermediar 
o encontro de Palmério com as autoridades ministeriais (Lavoura e 
Comércio, 22.1.1942, p.6). Afinal, no dia 17 de dezembro de 1941, foi 
efetuado o requerimento de inspeção prévia para o mais novo curso 
secundário de Uberaba (“relatório de inspeção...”, 1942, f.2)). e foi 
assim que, uma semana depois, o Lavoura e Comércio (23.12.1941, 
p.6) publicou um anúncio que movimentaria a cidade:
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Figura 17 – Primeiro anúncio do curso ginasial do Liceu Triângulo Mineiro.

O Ginásio Triângulo Mineiro

“Quero, para Uberaba, um ginásio popular. Ao alcance de todos, 
cobrando taxas módicas, evitando uniformes caros e livros também 
custosos. Um ginásio que possa receber toda a população menos ser-
vida de fortuna” (ibidem, 26.12.1941, p.1). Foi assim, no dia 26 de 
dezembro de 1941, que Mário Palmério apresentou à cidade o curso 
ginasial do Liceu Triângulo Mineiro: a mais nova casa de ensino se-
cundário de Uberaba, já em plena atividade administrativa, visando 
ao início das aulas do ano seguinte. como podemos observar, é evi-
dente o interesse de Palmério em levar adiante a proposta do extinto 
Ginásio Brasil: ensino secundário para as classes médias. o curso de 
admissão que seria ofertado a partir de 2 de janeiro, por exemplo, já 
trazia uma importante novidade: era “absolutamente gratuito” (ibi-
dem, 23.12.1941, p.6). contudo, o jovem empresário aprendera lições 
valiosas assistindo ao fracasso do Ginásio Brasil e, por isso, decidiu 
estruturar o seu próprio colégio de modo bem distinto.

em primeiro lugar, o curso secundarista da escola de Mário Palmé-
rio foi criado em um período de transição da legislação educacional. em 
abril de 1942, seria decretada a chamada reforma capanema (Brasil, 
1942b), estabelecendo as bases de organização do ensino secundário. 
no entanto, as disposições transitórias (Brasil, 1942c) determinavam 
que os estabelecimentos sob inspeção preliminar continuassem seguin-
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do as exigências das leis anteriores. essa legislação (Brasil, 1932) exigia 
que, para ser oficializado, um ginásio precisava de edifício, instalações e 
material didático de acordo com as normas do departamento de ensino. 
Além disso, deveria contratar professores devidamente registrados 
no Ministério da educação e saúde Pública, assim como manter na 
direção uma pessoa de “notória competência e irrepreensível conduta 
moral”. Por fim, a escola deveria manter garantias financeiras para o 
funcionamento regular, durante o período mínimo de dois anos.

os requerimentos de reconhecimento oficial eram efetuados no 
mês de dezembro, de modo que, em janeiro, um inspetor era designado 
para verificar a estrutura da escola e elaborar um relatório. em seguida, 
essa documentação era submetida ao parecer do diretor geral do dne 
e à decisão do ministro. satisfeitas as condições mínimas, o estabeleci-
mento deveria ainda pagar a quota relativa à fiscalização para obter o 
regime de inspeção preliminar, que durava pelo menos dois anos. com 
isso, o curso secundário já estava autorizado a funcionar. A concessão 
de inspeção permanente dependeria de um novo relatório, realizado 
dois ou três anos depois, quando seriam mais uma vez averiguadas as 
condições da escola.

Mário Palmério trabalharia muito desde o segundo semestre de 
1941 para cumprir os requisitos da legislação. certamente a trans-
ferência do Liceu para o edifício da rua coronel Manoel Borges foi 
determinante, mas não era tudo. Palmério precisou investir, por exem-
plo, em material didático – de globo terrestre a bússola, termômetro, 
barômetro e outros materiais para a sala de geografia; até eletroímãs, 
tubos de vidro, voltímetro, amperímetro e demais recursos para a sala 
de ciências físicas e naturais (“relatório de inspeção...”, 1942, f.3). 
contudo, o investimento mais promissor foi a compra de um amplo 
terreno de 4.500 m2 (25 metros de frente e 96 metros de fundo) na 
Avenida Guilherme Ferreira (“escritura pública...”, 1942), área central 
da cidade, realizada sob condições surpreendentemente favoráveis. 
Falaremos sobre isso mais adiante.

Augusto Afonso neto foi o inspetor federal responsável pelo relató-
rio de fiscalização prévia do Liceu Triângulo Mineiro. Afirmando que 
o proprietário do Liceu era um “moço que se vem dedicando, há vários 
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anos, ao magistério secundário”, o fiscal confirmou que Palmério havia 
depositado 24 contos de réis em apólices federais da dívida pública, 
como garantia de funcionamento do curso. Além disso, ele conferiu 
a escritura de aquisição do terreno na Avenida Guilherme Ferreira, 
destinado às futuras obras da sede própria da escola. “o prédio em que 
funciona, atualmente, o estabelecimento, é alugado e o mobiliário e ma-
terial didático é de propriedade do prof. Mário de Ascenção Palmério”, 
aponta o relatório. “não há capital registrado e o estabelecimento se 
mantém com as taxas e mensalidades pagas pelos alunos.”

o edifício tinha dois pavimentos dispostos em forma de “L”. A 
entrada geral era ampla e se localizava na parte central; além disso, havia 
duas portas laterais, o que permitia a fácil movimentação dos alunos. o 
prédio tinha 1.777 m2 de área livre, além de uma área coberta consti-
tuída de um galpão de 110 m2 e um alpendre de 31 m2. sobre a situação 
geral do imóvel, a avaliação foi, em geral, bastante positiva: “vizinhan-
ça saudável, isenta de poeira e com as condições exigidas pela saúde 
pública”; “não há ruídos que obriguem o professor a elevar a voz”; “o 
trânsito [...] não oferece perigo aos alunos do estabelecimento. não 
há linhas férreas ou de bondes, nas proximidades”; “não há casas de 
diversões na vizinhança”; e “o movimento da rua, perceptível somente 
nas salas da frente, não constitui influência que possa desviar atenção 
dos alunos” (relatório de inspeção prévia, 1942). A edificação pareceu 
satisfatória nos itens “iluminação”, “bebedouros” e “lavatórios”, ainda 
que fosse mal pontuada em relação às caixas d’água e aos mictórios.

o inspetor registrou que a escola contava com cinco salas de aula 
onde estavam distribuídas 62 poltronas individuais com braço lateral 
e 44 carteiras duplas para servir aos alunos dos turnos da manhã e 
da tarde. (Por ocasião da inspeção, Mário Palmério garantiu já haver 
comprado mais 60 carteiras.) Além disso, havia um auditório, uma 
sala de geografia e outra de ciências físicas e naturais, um laboratório 
de física, química e história natural, uma sala de desenho, um recinto 
para os professores, uma sala de administração e uma biblioteca com 
acervo de 979 livros. “A distribuição das salas de aulas permite fácil 
fiscalização e boas condições de insolação, iluminação e ventilação”, 
assinalou o relatório (ibidem).
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nesse período, o Liceu já contava com um nível mais avançado de 
profissionalização. o corpo administrativo era composto pelo diretor 
durval Furtado de castro, pelo secretário Benedito do espírito santo 
e pelo contador Geraldo Mendonça. Mário Palmério, diretor do Liceu 
até a data do pedido de inspeção, agora era o proprietário do estabeleci-
mento, além de integrar o quadro de professores (“relatório de inspe-
ção...”, 1942, f.1). “Quanto ao corpo docente, órgão principal de uma 
casa de ensino, procurei reunir os elementos que mais destacadamente 
se vêm batalhando em prol de uma instituição secundária” (Uberaba 
conta com mais um estabelecimento de ensino secundário, Lavoura 
e Comércio, 26.12.1941, p.1) – esclarecia o próprio Mário Palmério. 
Assim, ele convidou santino Gomes de Matos, Milton Grandineti, 
vitor de carvalho ramos, Ari Itamar Baeta neves, Álvaro Guaritá, 
Urbano canoas e José Mendonça para ministrar as aulas no ginásio: 
“Todos registrados no d.n.e. asseguram ao Liceu tranquilidade 
quanto às exigências governamentais e eficiência no desenvolvimento 
do longo e difícil programa do curso ginasial” (ibidem).

no entanto, como vimos, Mário Palmério não se conteve e, antes 
mesmo da visita do inspetor, já mandava publicar uma série de anún-
cios para promover todas as etapas dos cursos de sua escola. “Liceu 
Triângulo Mineiro funcionará sob inspeção federal”, foi anunciado já 
no primeiro dia útil do ano (Lavoura e Comércio, 2.1.1942, p.6). em 5 
de janeiro, o Liceu propagandeou novamente o seu curso preparatório 
gratuito (ibidem, 5.1.1942, p.4); no dia 8, reiterou a gratuidade do 
curso e divulgou os exames de admissão (ibidem, 8.1.1942, p.5); no 
dia 17, informou sobre o início das aulas do primário e sobre os prazos 
de pedido de transferência ao ginásio (ibidem, 17.1942, p.2); no dia 
30, anunciou o curso primário (ibidem, 30.1.1942, p.3); em 14 de 
fevereiro, insistiu sobre os prazos de transferência ao ginásio (ibidem, 
14.2.1942, p.6); e, no dia 16, publicou o edital de exames de admissão 
(ibidem, 16.2.1942, p.4). Uma outra circunstância inesperada fez com 
que Mário Palmério ganhasse um pouco mais de tempo na organização 
de seu ginásio. Provavelmente devido às reformas educacionais que 
estavam sendo finalizadas, o governo estabeleceu no final de fevereiro 
que, naquele ano, as aulas começariam no dia 6 de abril (Brasil, 1942a). 
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Assim, no dia 13 de março, o Liceu anunciou a prorrogação das ma-
trículas do curso secundário (Lavoura e Comércio, 13.3.1942, p.6).

Figura 18 – Anúncio do Liceu Triângulo Mineiro sob a perspectiva da inspeção federal.

nesse período, Mário Palmério passou a manifestar a todos a sua 
esperança na boa vontade e na ativa colaboração dos uberabenses 
para o sucesso de sua empreitada. “é preciso que toda a cidade me 
auxilie. Preciso de alunos e mais alunos para manter o equilíbrio 
econômico” – instava, de modo bem franco, pelos jornais (Uberaba 
conta com mais um estabelecimento de ensino secundário, Lavoura 
e Comércio, 26.12.1941, p.1). o Lavoura e Comércio realizou uma 
verdadeira campanha para promover a escola que, naquele mês, se 
tornara indiscutivelmente um dos maiores e mais frequentes anun-
ciantes do jornal. 

Poucas iniciativas uberabenses se têm coroado de êxito tão com-
pleto como a da criação do curso ginasial do Liceu Triângulo Mineiro. 
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Mal a cidade foi sabedora do empreendimento levado a efeito pelo sr. 
prof. Mário Palmério, inúmeras têm sido as provas de solidariedade e 
de encorajamento que vem recebendo o ilustre educador. (Lavoura e 
Comércio, 8.1.1942, p.4)

o jornal garantia que o Liceu vinha recebendo simpatia de “quase 
toda” a cidade: “Temos visto figuras do maior destaque em nossa 
sociedade transformadas em propagandistas entusiastas da novel casa 
de ensino, encaminhando à secretaria do Liceu amigos e conhecidos a 
fim de se inteirarem das condições que regem o seu funcionamento” 
(ibidem). segundo o Lavoura, quase uma centena de alunos de ambos 
os sexos haviam se inscrito no curso de admissão.

Mário Palmério inaugurando este ano o curso ginasial do Liceu, 
francamente não parte para uma aventura de resultados incertos. Mas 
lança âncoras profundas para a estabilidade de uma instituição que conta 
com todos os elementos para uma vitória integral. o bafejo da opinião 
pública já se lhe faz sentir de maneira decisiva, numa matrícula de dezenas 
e dezenas de meninos e jovens de todas as camadas sociais da nossa terra. 
(ibidem, 16.1.1942, p.2)

José Mendonça, professor do Liceu, escreveu o seu próprio artigo 
para contribuir na mobilização de respaldo à escola.

é necessário que todos os uberabenses prestem, com patriótico entu-
siasmo, todo o seu apoio ao “Liceu Triângulo Mineiro”.

e que nunca se diga que um estabelecimento de ensino, como o “Liceu 
Triângulo Mineiro” deixou de vingar e de prosperar, em Uberaba, por 
falta de amparo da população.

o “Liceu” há de triunfar, porque os uberabenses o querem. [...]
e temos certeza de que, com o “Liceu Triângulo Mineiro”, Mário 

Palmério vai inscrever o seu nome entre os grandes benfeitores da nossa 
querida Uberaba. (ibidem, 26.1.1942, p.2)

Até mesmo o prefeito Whady nassif, que atuara junto aos meios 
oficiais para agilizar o processo de reconhecimento, fez questão de se 
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manifestar pelo Lavoura e Comércio (22.1.1942, p.6) por ocasião da 
criação do ginásio do Liceu: “o sr. prof. Mário Palmério, a quem dou o 
meu mais absoluto apoio e a mais inteira cooperação da Prefeitura Mu-
nicipal, merece, indiscutivelmente, a confiança dos poderes públicos”.

desse modo, vemos que o jovem professor foi conquistando passo 
a passo a crescente simpatia de diversos setores da cidade. Palmério 
obteve, por exemplo, um importante auxílio financeiro do industrial 
vitório Marçola na implementação do Liceu (ibidem, 6.7.1943, p.2). 
contudo, o maior e mais efetivo respaldo recebido naquele e nos 
próximos anos – e que determinaria de fato a arrancada e a definitiva 
estabilidade do Liceu – viria de uma surpreendente ação filantrópica 
de um dos mais prósperos banqueiros e pecuaristas do Triângulo 
Mineiro. Trata-se de Afrânio Azevedo, uma espécie incomum, talvez 
única entre a elite dos criadores de gado da região. 

Afrânio Francisco de Azevedo nasceu em Uberaba, no dia 7 de 
julho de 1910. Aos 16 anos, trabalhou como professor na zona rural, no 
distrito de veríssimo, e mais tarde foi funcionário subalterno do Banco 
do comércio e da Indústria de Minas Gerais, em Uberlândia. no 
entanto, ele retornou a Uberaba e, sem condições de cursar o ginásio, 
decidiu fazer o curso de perito-contador na escola de comércio José 
Bonifácio e se tornou um habilidoso datilógrafo. com isso, passou a 
ser funcionário do Banco do Brasil, até que, em 1936, foi transferido 
para Uberlândia para participar da instalação da primeira agência 
daquele banco na cidade. na cidade vizinha, Azevedo se associou ao 
fazendeiro Argemiro Lopes e juntos fundaram, no início da década 
de 1940, a casa Bancária Lopes & Azevedo – que depois passou a 
se chamar Freitas & Azevedo, devido à sociedade com olympio de 
Freitas, seu sogro. contudo, em 1945, o banco encerraria as atividades, 
e Afrânio Azevedo passaria a se dedicar à agricultura e à pecuária em 
Minas Gerais, são Paulo e Goiás.

Afrânio Azevedo era, naquele ano de 1941, proprietário da Fazenda 
velha de cima, conhecida pela excelência de seu gado (O Triângulo, 
11.5.1941, p.6). o pecuarista foi também maçom irmanado à Loja 
estrela Uberabense (“extracto da acta...”, 1943) e seguidor da dou-
trina espírita kardecista. em 1946, filiado ao Partido comunista do 
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Brasil (PcB), concorreria a um mandato na câmara Federal e, no ano 
seguinte, se elegeria deputado estadual na Assembleia constituinte de 
Goiás. casado com Joaninha de Freitas, o fazendeiro teve seis filhos: 
José olympio, Mário Augusto, Martha, Afrânio Marciliano, Francisco 
Humberto e Marcos.

esse experimentado banqueiro-fazendeiro-maçom-espírita-
-comunista, diretor da cia. Pecuária canadá e criador de prodigiosos 
touros vencedores de certames agropecuários (Lavoura e Comércio, 
10.7.1944, p.6) era possuidor de fortuna invejável naqueles anos 1940. 
no entanto, vez ou outra, ele costumava mencionar o seu passado 
repleto de dificuldades financeiras.

Também eu vivi 26 anos [...] ganhando o estritamente necessário 
à minha subsistência e de minha família, que foi sempre numerosa e 
da qual sempre fui arrimo. Quis estudar, tinha inteligência e vontade, 
mas não podia pagar escola. Mendiguei curso ginasial gratuito na 
minha grande Uberaba e me negaram escola. (Lavoura e Comércio, 
11.12.1944, p.2)

A escola uberabense que tanto magoara Afrânio Azevedo era, 
evidentemente, o Ginásio diocesano, dos irmãos maristas. e como 
podemos observar, o ressentimento perdurara. Mas Azevedo declarava 
que essa frustração o levara a uma verdadeira “ideia fixa” em relação 
ao problema educacional das crianças pobres: “A mim que estou hoje 
num plano melhor de situação econômica, minha consciência dita e 
exige que eu faça a essas crianças o que não puderam e não quiseram 
fazer por mim” (ibidem). e foi assim que Afrânio Azevedo e o professor 
Mário Palmério se aproximaram. 

em 23 de janeiro de 1942 – pouco antes da visita do inspetor ao Li-
ceu –, Palmério adquiriu de Azevedo, pelo preço de dez contos de réis, 
aquele valioso terreno de 4.500 m2 localizado na Avenida Guilherme 
Ferreira. essa área estava sob usufruto do orfanato santo eduardo – que 
não a utilizava – e era vizinha à Loja Maçônica estrela Uberabense. 
no ato da escritura, o fazendeiro afirmou que já havia recebido do 
professor o pagamento em “plena e irrevogável quitação”. o que se 



78 ANDRé AzEVEDO DA FONSECA

comentava na imprensa era que Azevedo havia cedido, “em condições 
excepcionais, uma das melhores e maiores áreas de terreno do centro 
da cidade” para a futura sede do Liceu (ibidem, 28.7.1943, p.1).

no entanto, o incentivo realmente decisivo veio quando Azevedo 
se comprometeu a custear no Liceu Triângulo Mineiro os estudos 
de 30 crianças pobres, incluindo matrículas, uniformes, materiais 
escolares e anuidades, durante toda a duração do curso secundário. 
“Afrânio Azevedo consagrou-se por mais esse gesto, o grande ben-
feitor de nossa terra, o grande amigo dos pobres e dos sofredores” 
– registrou o Lavoura e Comércio (8.1.1942, p.4). como vemos, 
Azevedo não deixou de desfrutar, graças ao seu ato, dos louvores do 
circuito de amabilidades:

nunca é demais elogiar a decisão do sr. Afrânio Azevedo de manter à 
sua custa trinta alunos pobres num dos estabelecimentos de ensino desta 
cidade. Mesmo porque não conhecemos gesto igual ao do adiantado pe-
cuarista uberabense, dentro de um plano tão largo de filantropia. só mesmo 
os que privam com o sr. Afrânio Azevedo, os que conhecem os tesouros 
de bondade do seu coração e a largueza de vistas do seu espírito, não du-
vidam da verdade de uma dádiva tão generosa. (ibidem, 16.1.1942, p.2)

Além da evidente sintonia com o projeto de um ginásio popular, 
não é um despropósito supor que, em seu íntimo, Azevedo era enco-
rajado também pelo ressentimento em relação aos irmãos maristas; 
de modo que, por meio desse vistoso apoio ao Liceu, não deixava de 
empreender uma espécie de desforra ao Ginásio diocesano. A sua 
própria infância sem escola, dizia, era a força que impulsionava a sua 
intenção em executar “planos magníficos” voltados à criança que “não 
tem culpa de ser pobre e por ser pobre não pode estudar”. Assim, nos 
anos seguintes, ele ampliaria gradativamente o número de crianças 
e jovens beneficiados, de modo que, em 1945, segundo seu próprio 
relato, cerca de 120 alunos nas diversas séries dos cursos primário e 
ginasial da escola de Palmério teriam estudado à custa do pecuarista 
(ibidem, 11.12.1944, p.2). essa matrícula em massa garantiria ao 
ginásio uma estreia absolutamente bem-sucedida.
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o próprio Mário Palmério, entretanto, teve o cuidado de afirmar 
que sua intenção, ao instituir o ginásio no Liceu, não era fazer concor-
rência com o diocesano ou com o nossa senhora das dores:

enganam-se completamente aqueles que julgam o Liceu Triân-
gulo Mineiro pretendendo concorrer com as demais casas de ensino 
de Uberaba. Meus primeiros mestres, os Irmãos Maristas, educadores 
de fama universal, e as igualmente renomadas Irmãs dominicanas, 
representam, com sua presença em Uberaba, um benefício incalculável 
para nossa cidade. [...] Infelizmente, porém, a população uberabense 
não pode encontrar ginásios para todos os seus filhos. são inúmeras 
as matrículas recusadas por esses dois grandes educandários. o Liceu 
Triângulo Mineiro nasceu com a pretensão de receber esses alunos e de 
lhes dar uma educação secundária eficiente. Pensamos, assim, colaborar 
estreitamente com os Irmãos Maristas e com as Irmãs dominicanas, 
visando um único fim: servir Uberaba, cidade que cresce dia a dia e que 
já se via a braços com esses problemas: mais um ginásio para seus filhos. 
(ibidem, 9.5.1940, p.2)

de fato, em Minas Gerais, em 1941, existiam apenas 118 escolas de 
ensino secundário em todo o estado (Instituto Brasileiro de Geografia e 
estatística, 1941), onde concluíram o curso 2.212 alunos – um número 
muito baixo, tendo em vista que, nesse mesmo ano, 43.715 crianças 
haviam terminado o ensino primário (ibidem, 1946). ou seja, para 
cada cem dos concluintes do primário, havia apenas cinco terminando 
o secundário.9 Isso indicava ainda o tamanho da demanda não atendida 
em educação ginasial. é claro que havia muitos fatores que impediam 
o acesso das camadas médias ao ensino secundário, mas não há dúvi-
das de que dois sérios obstáculos eram o custo da anuidade e, como 
vimos, a insuficiência de estabelecimentos. Portanto, essa parceria em 
que Mário Palmério entrava com a escola e Afrânio Azevedo com os 
recursos tinha tudo para dar certo.

 9 os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (1946) não esclarecem 
se esse número se refere ao ensino secundário fundamental ou complementar.
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e foi assim que, no dia 21 de fevereiro de 1942, sob a fiscalização 
do inspetor Augusto Afonso neto (Lavoura e Comércio, 16.2.1942, 
p.4), 71 candidatos fizeram os exames de admissão ao Ginásio Triân-
gulo Mineiro, entretanto dez foram reprovados e um não compare-
ceu. contudo, as matrículas para a 1ª série foram um sucesso e ainda 
contaram com um pequeno acréscimo de cinco alunos transferidos 
de outros ginásios – dois do diocesano; dois do são Luis, de Prata 
(MG); e um do Grambery, de Juiz de Fora (MG) (“relatório para 
divisão...”, 1942); por isso, a escola precisou abrir duas turmas para 
abrigar os 65 alunos.

no que diz respeito à 2ª série, naquele ano inaugural, a turma foi 
toda formada, evidentemente, tendo por base alunos transferidos de 
outros ginásios. e se Mário Palmério garantia que a sua escola não 
queria concorrer com as casas de ensino tradicionais de Uberaba, o 
Ginásio Triângulo Mineiro não deixou de causar uma considerável per-
turbação nas turmas daquele ano. dos 16 alunos e alunas transferidos 
no início do ano, oito eram do diocesano e quatro do nossa senhora 
das dores – além de mais dois do diocesano são Luis de Gonzaga, em 
Guaxupé (MG), um do Ginásio Afonso Arinos, de Belo Horizonte, e 
um do Ginásio são sebastião, de Igarapava (sP) (ibidem). com tudo 
isso, o curso ginasial do Liceu iniciou as atividades com o respeitável 
número de 81 alunos.

com a maior animação e uma frequência verdadeiramente extraor-
dinária, para o seu primeiro ano de funcionamento, iniciaram-se hoje, as 
aulas do Liceu Triângulo Mineiro de Uberaba, a vitoriosa casa de ensino 
que obedece à orientação criteriosa e segura do conhecido educador prof. 
Mário Palmério.

A primeira série do curso ginasial teve de ser desdobrada em vista de 
contar com mais de 70 alunos. (Lavoura e Comércio, 7.4.1942, p.5)

A Tabela 3 mostra o tamanho do Liceu Triângulo Mineiro em 
número de alunos, de acordo com o quadro geral de matrículas em 
abril de 1942. 
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Tabela 3 – Matrícula geral no Liceu Triângulo Mineiro em 1942
 cursos

T
ur

no
 d

a 
m

an
hã

secundário Primário
Masc. Fem. Masc. Fem.

1ª série 37 28 33 21
2ª série 11 5 21 7
3ª série X X 21 11
4ª série X X 33 5
5ª série X X X X

no final do ano letivo, considerada a evasão, uma das turmas con-
cluiu a série com 28 alunos e a outra com 25 alunos (“Boletim geral...”, 
1942). Um edital publicado nos jornais anunciava a aprovação (em 
primeira chamada e primeira época) de 22 alunos da turma “A” e de 
todos os 25 da turma “B” (Lavoura e Comércio, 11.12.1942, p.2). A 
legislação da época exigia que os estabelecimentos frequentados por 
homens e mulheres deveriam abrir classes separadas; a abertura de 
turmas mistas deveria ser justificada e dependia de autorização especial 
(Brasil, 1942b). Assim, no Liceu, a turma “A” da 1ª série ginasial foi 
masculina, e a “B”, feminina. 

A 2ª série, por sua vez, fechou o ano com 18 alunos – alguns deles 
haviam cursado a 1ª série no extinto Ginásio Brasil, em 1940 (“Boletim 
geral...”, 1942). A evasão de apenas um estudante foi compensada 
pela entrada de mais três no decorrer do ano. Todavia, como era eco-
nomicamente inviável a separação desses alunos e alunas em turmas 
distintas, a série foi autorizada a funcionar em regime misto. Por fim, 
não há documentação sobre a 3ª série; na verdade, Mário Palmério até 
chegou a anunciar, mas, por fim, decidiu não abrir a turma naquele 
ano, talvez já prevendo que a série teria poucos alunos e traria prejuízos 
à escola, tal como ocorrera na estreia do Ginásio Brasil.

A despeito de toda essa movimentação, Mário Palmério conciliaria 
essas atividades com as aulas que ainda ministrava no Ginásio nossa 
senhora das dores até novembro de 1942, quando decidiu se desligar 
(“declaração”, 1974) para dedicar-se integralmente à sua próxima 
empreitada: a criação da escola de comércio do Triângulo Mineiro, 
projeto que acalentava desde os primeiros tempos do Liceu.
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A Escola de Comércio do Triângulo Mineiro

no dia 24 de dezembro de 1942, o Liceu Triângulo Mineiro publi-
cou um anúncio que mais uma vez movimentou a cidade.

Figura 19 – Anúncio da escola de comércio Triângulo Mineiro publicado no Lavoura e 
Comércio, em 24 de dezembro de 1942. 

A peça publicitária informava que, em fevereiro de 1943, o Liceu 
Triângulo Mineiro daria início aos cursos propedêutico e de perito-
-contador da escola de comércio do Triângulo Mineiro.10 As aulas 
seriam ministradas no período noturno e contariam com turmas mistas. 
o curso preparatório aos exames de admissão era “absolutamente 
gratuito”,11 e aqueles que desejassem efetuar a transferência já deve-
riam procurar a secretaria. no entanto, ao contrário daquele ímpeto 
improvisado no anúncio da Faculdade de comércio em 1940, desta 
vez o Liceu já contava com alguma estrutura física, e, assim, Mário 
Palmério se preparou como pôde para a fiscalização.

 10 o decreto-lei nº 1.535 de 23 de agosto de 1939 estabelecera que o “curso de 
Perito-contador” deveria se chamar apenas “curso de contador”. no entanto, 
nesse anúncio, a escola ainda utilizou a denominação antiga (Brasil, 1939).

 11 não deixa de ser interessante notar que a escola que começara suas atividades justa-
mente com cursos de admissão agora se dava ao luxo de oferecê-los gratuitamente.
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Para obterem a licença prévia, as escolas de comércio deveriam se 
submeter à inspeção da superintendência de Fiscalização dos estabele-
cimentos de ensino comercial e comprovar a observância de uma série 
de exigências da legislação, que regulava os detalhes da organização 
didática e do regime escolar (Brasil, 1931). no início do processo, um 
inspetor federal era especialmente designado para empreender uma 
vistoria pormenorizada do estabelecimento e, em seguida, passava a 
exigir relatórios mensais sobre o cotidiano da escola. veremos, adiante, 
quais foram as impressões da inspetoria em relação à escola de comér-
cio do Triângulo Mineiro. Mas antes de tudo é interessante investigar 
as prováveis motivações que levaram o jovem Mário a abrir uma escola 
dessa natureza em Uberaba.

como vimos, a formação em contabilidade exigia três anos de curso 
propedêutico e mais três do curso técnico propriamente dito. Também 
já tivemos a oportunidade de observar que a política educacional da-
quele tempo efetuara uma verdadeira bifurcação no sistema de ensino 
secundário, de modo que, se o ginásio e o colégio eram destinados às 
“individualidades condutoras”, os cursos propedêuticos das escolas 
técnicas deveriam oferecer ensino pré-vocacional “às classes menos 
favorecidas”. é importante notar que o propedêutico habilitava os 
alunos apenas ao ensino profissionalizante e não conferia o direito de 
prestar exames nas faculdades.

com a reforma capanema de 1942, o ensino secundário oficial-
mente reconhecido passara a ser ministrado em dois ciclos: o primeiro 
era compreendido pelo curso “ginasial”, com duração de quatro anos; 
em seguida o aluno tinha a opção de prosseguir os estudos de segun-
do ciclo em um dos dois cursos: o “clássico” ou o “científico”, cada 
qual com duração de três anos. no curso clássico, os conteúdos eram 
marcados pela ênfase em filosofia e letras; no científico, a formação se 
concentrava no estudo de ciências. o segundo ciclo era etapa obriga-
tória para aqueles que desejavam ingressar no ensino superior. e no 
que diz respeito à caracterização das escolas secundárias, a legislação 
determinava duas designações oficiais: “ginásio” e “colégio”. o ginásio 
seria aquele autorizado a ministrar o 1º ciclo; o colégio, além do ensino 
ginasial, era destinado aos cursos clássico e científico. A partir dessa lei, 
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todas as escolas secundárias deveriam se chamar ginásio ou colégio, de 
modo que essas denominações estariam vedadas a estabelecimentos 
que ofereciam outros níveis de ensino (Brasil, 1942b). 

em 1942, o Liceu Triângulo Mineiro obtivera autorização prévia 
para funcionar apenas como ginásio. ou seja, ele ainda não poderia 
oferecer os cursos clássico e científico. Por isso, seus alunos deveriam 
procurar outros colégios caso desejassem cursar o 2º ciclo, com vistas 
ao ingresso no ensino superior. o Ginásio nossa senhora das dores 
(Brasil, 1943a) e o Ginásio diocesano (ibidem, 1943b) conquistariam 
praticamente juntos, nos dias 1º e 2 de março de 1943, a prerrogativa 
de colégio. entretanto, ora, se a proposta do Liceu era a instituição 
de um estabelecimento de ensino de caráter popular, Mário Palmério 
vislumbrou na escola de comércio uma alternativa mais imediata para 
oferecer “às classes menos favorecidas” a oportunidade de prosseguir 
os estudos, ainda que nos termos da política educacional do estado 
novo. devemos observar que a legislação do ensino comercial es-
tabelecera a obrigatoriedade do diploma aos contadores, de modo 
que os profissionais práticos tiveram que se submeter a exames de 
habilitação, pois somente os diplomados poderiam assinar balanços, 
livros comerciais, assim como petições de falências e concordatas. A lei 
estabelecia também que os profissionais formados nas escolas técnicas 
teriam preferência no provimento dos cargos de fiscais de bancos e de 
companhias de seguros, além da primazia na nomeação em concursos 
ou para a prestação de serviço em repartições públicas e empresas 
concessionárias de serviços públicos (ibidem, 1931). desse modo, ao 
contrário da longínqua e mesmo inacessível faculdade, a carreira de 
contador parecia uma opção mais tangível aos projetos de ascensão 
social dos filhos das classes médias. é preciso assinalar que Palmério 
não deixava de trabalhar também para a criação de seu próprio curso 
colegial. A instrução comercial, frisemos uma vez mais, era, naquele 
momento, uma alternativa mais à mão para responder de imediato à 
demanda das classes médias.

no entanto, em um índice que não deixa de sugerir a fragilidade 
econômica da cidade, em 1943 matricularam-se apenas dez estudantes 
no curso propedêutico da escola de comércio do Triângulo Mineiro 
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(“relação dos alunos matriculados...”, 1943). A faixa etária da turma 
variava entre os 12 e os 21 anos. Isso significa que a 1ª série foi composta 
por alguns alunos que haviam concluído o primário há vários anos. seis 
estudantes eram uberabenses e os outros procediam de ribeirão Preto 
(sP), Patrocínio (MG) e Araxá (MG).12 Apenas um deles, com 16 anos 
de idade, veio transferido do próprio Ginásio Triângulo Mineiro, talvez 
porque a família acreditasse que o curso técnico poderia ser mais útil 
do que o ginasial. ninguém da tradicional escola de comércio José 
Bonifácio decidiu se transferir à escola de Palmério. Por tudo isso, 
naquele ano, o curso comercial do Liceu funcionaria apenas com a 1ª 
série do curso propedêutico, pois o estabelecimento não conseguira 
formar a turma para o curso técnico. no ano seguinte, a despeito da 
evasão, os resultados das novas matrículas foram melhores. vinte e seis 
alunos ingressaram na 1ª série, apesar de apenas sete terem prosseguido 
na 2ª série (“dados estatísticos...”, 1944).

o engenheiro Abel reis, ex-diretor do extinto Ginásio Brasil, foi 
o inspetor designado para acompanhar a escola de comércio Triân-
gulo Mineiro. As vistorias eram realizadas quase que diariamente. 
reis fiscalizou os exames de admissão entre 3 e 5 de março de 1943, 
reuniu-se com Palmério no dia 6 para estabelecer os horários das 
disciplinas, conferiu os registros dos professores e atestou o fun-
cionamento regular das aulas a partir do dia 12 daquele mês. Mas 
o criterioso inspetor logo passaria a apontar algumas deficiências 
da escola. na visita do dia 2 de abril, por exemplo, reis observou 
que apenas duas aulas haviam sido ministradas, em vez de três, de 
forma que os alunos tiveram que sair mais cedo. no dia 5 de maio, 
não houve aula de inglês porque o professor não apareceu. no dia 
20, como Palmério não havia apresentado os relatórios mensais no 
prazo fixado, reis chamou a atenção do diretor para a necessidade 
de fazê-lo. em outra ocasião, o inspetor solicitou que os dados do 
relatório fossem registrados com caligrafia mais legível. no ano 
seguinte, o inspetor apontaria problemas tais como:

 12 não se sabe se esses estudantes já residiam na cidade.



86 ANDRé AzEVEDO DA FONSECA

31 de maio de 1944
em visita de inspeção a esta escola, que funcionou com bastante ir-

regularidades, não houve aula do 2º ano do c. comercial Básico e, no 1º 
ano do mesmo curso, houve apenas aula de matemática, com frequência 
muito reduzida de alunos. 

[...]

12 de julho de 1944
[...] chamo a atenção da diretoria do estabelecimento para a neces-

sidade que há de os professores preencherem o verso do diário de classe 
(resumo da matéria lecionada) na medida de cada aula dada.

em síntese, os atrasos nos relatórios mensais, as faltas dos pro-
fessores e o preenchimento inadequado de diários de classe eram os 
descuidos mais frequentes. Porém, é preciso dizer que esses proble-
mas eram pontuais, e, segundo o relatório, naqueles dois primeiros 
anos a escola funcionou em conformidade com as exigências da lei.

Todavia, o aspecto verdadeiramente notável é que, em 1943, 
Mário Palmério conseguira consolidar o Liceu Triângulo Mineiro 
por meio da acumulação sucessiva dos cursos pré-primário, primá-
rio, ginasial e comercial que contavam, em conjunto, com cerca de 
350 alunos (Lavoura e Comércio, 6.7.1943, p.2). em outro sinal da 
prosperidade da escola, em abril desse ano, o curso ginasial, que até 
então funcionava sob o regime de inspeção prévia, obteve a prerro-
gativa de “inspeção preliminar” (Frange, 1945) – o que significava 
mais um passo para o reconhecimento oficial definitivo. essa rápida 
ascensão empresarial encorajou ainda mais o jovem diretor a insistir 
em um plano que muitos consideraram precipitado e temerário: a 
construção de um monumental complexo de edifícios para abrigar 
a sede própria da escola.
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O Colégio Triângulo Mineiro

em meados de 1943, Mário Palmério viajou a Belo Horizonte para 
negociar na caixa econômica Federal a concessão de um volumoso 
financiamento para edificar as novas instalações do seu ginásio. Para 
isso, ele procurou e obteve a intermediação de carlos Prates, o recém-
-nomeado prefeito de Uberaba, que ainda não havia tomado posse 
do cargo e sequer conhecia a cidade. o próprio Mário Palmério foi à 
imprensa para propagandear a iniciativa:

 o aumento crescente dos alunos e pedido crescente de novas matrí-
culas para os diversos cursos do Liceu [...] vinham tornando o velho edifí-
cio da rua Manoel Borges, atual sede do Liceu, inteiramente inadequado 
para as finalidades que se têm em vista. só um novo [colégio] construído 
em local apropriado e tendo os requisitos indispensáveis de acordo com 
a moderna técnica das construções escolares, é que poderia resolver, de 
vez, o problema. (Lavoura e Comércio, 6.7.1943, p.2)

no entanto, desvanecido por todo aquele imaginário grandilo-
quente da cidade, o jovem e presunçoso professor parecia arriscar-se 
excessivamente em relação à viabilidade de suas pretensões, de modo 
mesmo a levar os céticos a suspeitarem de que tudo não se passava 
de um talentoso blefe. Mal o gerente da caixa havia se manifestado 
“disposto” a negociar, por exemplo, o professor já correu a anunciar 
pelos jornais que o edifício de sua escola não seria apenas o mais equi-
pado de Uberaba, mas “um dos melhores do Brasil e o mais moderno 
do Brasil central”. o projeto de autoria do engenheiro Abel reis (o 
mesmo inspetor da escola de comércio) e traçado pela construtora 
Brasil central previa a construção de seis pavilhões independentes, 
onde seriam instalados, respectivamente: 1. a seção de administração, a 
biblioteca, a sala de professores e o auditório; 2. as doze salas de aulas e 
os alojamentos para alunos internos; 3. os laboratórios de física, quími-
ca, geografia e desenho, assim como a “sala-museu” das disciplinas de 
história; 4. o refeitório e a cozinha; 5. o ginásio de educação física; 6. e os 
vestiários. o pavilhão central teria o nome de “vitório Marçola”, uma 
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homenagem de Mário Palmério ao industrial que o auxiliou “moral e 
financeiramente” na criação do Liceu (Lavoura e Comércio, 6.7.1943, 
p.2). outro importante pavilhão, um dos “maiores e mais suntuosos”, 
nas palavras do Lavoura e Comércio (28.7.1943, p.1), seria batizado de 
“Afrânio Azevedo” – um reconhecimento ao célebre pecuarista que 
apadrinhava dezenas de alunos.

Figura 20 – Projeto da sede própria do Ginásio do Triângulo Mineiro publicado no Lavoura 
e Comércio, em julho de 1943.

As negociações com a caixa econômica Federal, entretanto, não 
foram propriamente tranquilas, pois o banco exigia uma série de 
garantias que Mário Palmério só poderia oferecer se obtivesse apoio 
decisivo na cidade. o terreno já havia sido comprado. o projeto que 
Palmério encomendara à construtora Brasil central foi apresentado 
diretamente a Julio Marinho, diretor-presidente da caixa, que acabou 
sendo convencido do mérito da iniciativa – ainda que, como vimos, o 
prefeito carlos Prates tenha atuado fortemente para interceder a favor 
de Palmério. Toda a arquitetura da escola observaria as determinações 
da legislação: “As salas em anfiteatro, fartamente iluminadas, enso-
laradas e arejadas, representam um ambiente são ao abrigo de todos 
os inconvenientes”. Por fim, o espaço para as práticas esportivas, 
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esclarecia o diretor, seria rigorosamente submetido às recomendações 
da divisão de educação Física do Ministério da educação (ibidem, 
6.7.1943, p.2).

 enquanto prosseguiam as conversações, Mário Palmério se empe-
nhava para conferir visibilidade à sua escola. em meados de julho de 
1943, por exemplo, o curso primário do Liceu Triângulo Mineiro com-
pletou o terceiro aniversário; aproveitando a oportunidade, o diretor da 
escola cuidou de procurar o Lavoura e Comércio para espetacularizar a 
efeméride. e o jornal não deixou de fazer sua parte: ao registrar que o 
“conceituado educandário” sob a “esclarecida orientação” do jovem 
professor prestava “bons e profícuos serviços” à causa da educação na 
cidade, o jornal manifestou com júbilo os seus votos de prosperidade 
(ibidem, 19.7.1943, p.4). no fim do mês, o Lavoura assegurava que os 
cálculos para a construção do novo Liceu Triângulo Mineiro já estavam 
concluídos, de modo que já, nos primeiros dias de agosto, a caixa 
firmaria o contrato e Mário Palmério daria início às obras (ibidem, 
28.7.1943, p.1). no entanto, julho, agosto e setembro se passaram 
sem que o banco anunciasse sua posição...

contudo, apenas aqueles que duvidavam da pertinácia do professor 
se surpreenderam ao lerem nos jornais que, no dia 10 de outubro de 
1943, depois de vários meses de negociação, Mário Palmério, com 
apenas 27 anos de idade, finalmente assina com a caixa econômica 
Federal o contrato de financiamento para a construção do Ginásio 
do Triângulo Mineiro (ibidem, 11.10.1943, p.6). “Uberaba contará 
com um estabelecimento de ensino dos melhores de todo o país”, 
exultou o Lavoura e Comércio. o conjunto “grandioso e majestoso” de 
edifícios custaria quase dois milhões de cruzeiros13 e seria executado 
pela construtora soutello e cia. Ltda., de são Paulo, que teria apenas 
um ano para concluí-lo. nas palavras do jornal, a caixa contribuía 
decisivamente para o empreendimento, pois assegurava os recursos “a 
prazo longo e a juros módicos”. de acordo com um relatório posterior, 
o empréstimo deveria ser amortizado por meio de anuidades de 180 mil 
cruzeiros por um prazo de 15 anos (“relatório para efeito...”, 1947).

 13 o relatório de inspeção de 1945 menciona o valor de cr$ 1.895.
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o Lavoura noticiou com muito destaque o fato de que as novas 
instalações do Ginásio Triângulo Mineiro teriam condições de abrigar 
mais de mil alunos, sendo 400 internos.

sua praça de esportes, completíssima, terá todos os aparelhamentos e 
instalações, inclusive uma magnífica piscina oficial e um “Gymnasium” 
coberto, segundo os moldes dos mais modernos construídos no país.

seus laboratórios, salas de aula, “auditorium” para conferências e 
projeção de filmes sonoros e educativos, biblioteca e outras instalações, 
fazem do novo Ginásio do Triângulo Mineiro uma casa de ensino, não só 
perfeita e completa, como moderníssima, elevando, assim, o nível cultural 
desta vastíssima região. (Lavoura e Comércio, 11.10.1943, p.6)

e no mesmo dia em que o Lavoura noticiava a assinatura do con-
trato, Mário Palmério mandava publicar o anúncio das atividades da 
escola para o ano seguinte, já ostentando na peça publicitária o desenho 
das futuras instalações – ainda que, na prática, as aulas viessem a ser 
ministradas no velho edifício da rua coronel Manoel Borges, pois as 
obras da sede própria não haviam sido iniciadas.

Figura 21 – o anúncio do Ginásio do Triângulo Mineiro publicado no Lavoura e Comércio, 
em 11 de outubro de 1943, ostentava o desenho das futuras instalações dos seis pavilhões 
e da piscina olímpica.

com isso, adiantando-se a todas as escolas da região – que em geral 
começavam a anunciar apenas em fins de dezembro ou princípios de 
janeiro do ano seguinte –, Palmério já propagandeava o seu estabele-
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cimento de ensino em outubro. e em novembro, aproveitando ainda a 
repercussão da notícia do financiamento, o diretor anteciparia também 
a propaganda dos exames de admissão ao ginásio e à escola de comércio.

 
Figuras 22 e 23 – Anúncios do Ginásio do Triângulo Mineiro e da escola de comércio do 
Triângulo Mineiro publicados no Lavoura e Comércio, em 18 de novembro de 1943.

evidentemente, a imprensa saudou as boas-novas com muito en-
tusiasmo. santino Gomes de Matos, professor do Ginásio Triângulo 
Mineiro, escreveu que o empreendimento era “uma das mais ousadas 
iniciativas” que já haviam sido tomadas na cidade. “Aos tímidos, às 
vezes assalta uma dúvida da temeridade com que se tempera o sonho 
alto do conhecido educador uberabense”, escreveu o redator, referindo-
-se a Mário Palmério. “o que outros conseguiram em anos e anos de 
ímprobo trabalho e desenganada persistência, amealhando grão a grão, 
ele o quer conseguir de uma vez, como se a obra já saísse completa, 
de dentro da lâmpada maravilhosa de Aladino.” Porém, nesse ímpeto 
empreendedor, argumentava Gomes de Matos, podia-se encontrar 
uma manifestação inequívoca do “espírito da época”:

os passos de cágado ficaram para o tempo do carro-de-boi, com velhos 
mamíferos ruminando capins e sonolências contemplativos. Hoje, quem 
quiser acompanhar a vertigem dos tempos, tem de acertar o cronômetro 
nos últimos limites de velocidade.

Assim é que julgamos a mocidade rija e entusiástica do Prof. Mário 
Palmério a maior carta de trunfo com que joga, na sua grandiosa aventura. 
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A inspiração para dominar e anular as dificuldades que surgirem, mais 
tarde, virá na hora devida. o essencial está na realização plena da obra mo-
numental que dará a Uberaba, um dos melhores e mais bem aparelhados 
estabelecimentos de ensino do Brasil. (ibidem, 2.2.1944, p.2)

Por seu turno, intrometendo-se entre pilhas de tijolos e aconche-
gando-se nos emaranhados dos suportes das lajes de cimento para 
conversar animadamente com pedreiros, mestre de obras e engenheiro, 
o próprio Mário Palmério acompanhou intimamente todas as etapas 
da edificação da escola, de modo que, em pouco tempo, a sua com-
preensível excitação se transformou num prazer incansável em exibir 
aos interlocutores a sua capacidade de explicar didaticamente cada 
um dos detalhes da construção. nas matérias do Lavoura e Comércio 
(14.7.1944, p.2), o repórter vez ou outra fazia referências ao “entu-
siasmo transbordante” daquele jovem que, vestido sempre com a sua 
já clássica camisa esportiva, se dispunha a falar interminavelmente 
sobre a sua escola: “Já nos tínhamos ausentado do local da construção 
e continuava o prof. Mário Palmério a falar sobre o seu Ginásio”.

os prédios teriam apenas dois pavimentos, esclarecia Palmério, 
por causa da estrita observância às instruções do Ministério da edu-
cação, que desaconselhava estabelecimentos de ensino com mais de 
dois andares. “escadas e elevadores são seríssimos inconvenientes 
num colégio onde crianças vivem, correndo, alegres, pelos seus 
corredores. os acidentes em escadas são frequentíssimos e nenhum 
educador esclarecido as construirá em seu colégio, salvo em casos 
excepcionais”, explicava.

Aqui no pavilhão “Afrânio Azevedo”, por exemplo, todo o pavimento 
térreo é reservado à administração e ao corpo docente. [...] no 2º pavimen-
to, como se pode ver, há apenas o “auditorium”. este salão com capacidade 
para mais de 800 pessoas é destinado às solenidades, festas, projeções de 
filmes sonoros, conferências etc. Tem, para isso, cabine e tela de projeção, 
palco desmontável, balcão para orquestra e ainda uma sala para toillete de 
senhoras. nenhum trânsito de alunos se processa nesta parte do colégio, 
em seus trabalhos escolares normais. [...] Gosto muito dos alunos, mas 
prefiro trabalhar sem tê-los perto... (ibidem, 14.7.1944, p.2)
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Quando discorria sobre os laboratórios e as salas especiais, sua 
desenvoltura se expressava com ainda mais vivacidade. é particular-
mente interessante observar o requinte de Mário Palmério na descri-
ção meticulosa do vocabulário técnico e instrumental das disciplinas 
de ciências. devemos nos lembrar de que, naquela época e naquela 
sociedade, os saberes do ensino secundário eram valorizados como 
um dos pontos altos do ideal de inteligência e de erudição. ou seja, a 
exibição pública dessa cultura enciclopédica conferia ao portador do 
discurso uma inequívoca imagem de ilustração e sabedoria. Aliado a 
isso, a habilidade na exposição dos recursos pedagógicos sugeria uma 
competência inquestionável na direção do estabelecimento de ensino. 
e foi assim que Mário Palmério, “pacientemente e sempre com farta 
explicação”, expôs ao Lavoura e Comércio (14.7.1944, p.2) os detalhes 
dessas salas:

os laboratórios, como já se disse, são amplos e construídos de acordo 
com as mais modernas e rigorosa [sic] instruções. cada um conta com 
uma mesa especial, toda construída de material resistente aos ácidos e com 
todas as instalações: pias para lavagens de frascos, tomadas para força, luz 
e rádio, tomadas para gás, fontes de calor etc. o de Química possui uma 
“capela” para a preparação de ácidos e para a manipulação de reações que 
desprendem gazes. Todos os seus armários são de alvenaria, revestida de 
azulejos brancos, especiais. o piso é também revestido de um material 
adequado. os quadros negros são todos construídos na própria parede 
e feitos com matéria plástica apropriada, de cor e superfície obedecendo 
sua própria técnica. sobre os quadros negros, em todas as salas há uma 
tela de projeção, já que o ensino moderno não dispensa mais a fotografia 
animada, método didático que é surpreendente, principalmente no en-
sino das ciências e das línguas vivas. As poltronas são todas individuais 
e dispostas em “anfiteatro”, permitindo uma perfeita visão, audição e 
conforto do estudante.

Mário Palmério, que costumava envolver-se pessoalmente nas 
aulas e exibições de educação física – tal como veremos mais adiante 
– falava ostensivamente sobre as instalações esportivas da escola. 
“‘viciá-los’ na educação física e no esporte. ensiná-los a cuidar de seu 
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corpo, supremo bem. Prepará-lo para a rudeza da vida, formando-o 
fisicamente” – eis o seu modelo para a educação física dos alunos. 
“entretanto”, dizia o professor, “essa educação não pode ser unilateral. 
A clássica fórmula deve ser obedecida; ‘mens sana in corpore sano’”. 
ou seja, para Palmério, a instrução secundária era um triângulo cujos 
vértices deveriam ser “educação moral, educação intelectual e educação 
física” – um ideário francamente afinado com a política do estado 
novo. Assim, conduzindo o jornalista à área destinada à construção 
do “gymnasium” e das piscinas, Mário Palmério, com as plantas e os 
desenhos nas mãos, discorria com tanta desenvoltura que os leitores 
mais desatentos poderiam ser levados a imaginar que aquelas obras 
já estavam bem ali à vista:

As duas piscinas que se veem e que, mal desmontados estes andaimes, 
serão iniciadas, são o que há de mais moderno. esta, a grande, é de dimen-
sões padronizadas, para competições oficiais. é a piscina conhecida como 
“olímpica”, cheia de majestade, com seu trampolim de 10 metros. esta, 
a menor, isto é, bem mais estreita, é o “cocho de aprendizagem”, na gíria 
dos esportistas. Aqui aprende o aluno as suas primeiras lições na água e 
aqui ele permanece até que conheça perfeitamente bem os segredos da 
natação. só então lhe é permitido passar para a maior. o “cocho” é pouco 
profundo e tem o mesmo comprimento da piscina olímpica, o que afasta 
qualquer perigo de acidente e oferece as mesmas vantagens nos treinamen-
tos de velocidade e resistência. A natação, como aliás, qualquer esporte, 
não pode ser praticada sem assistência técnica constante e competente. e 
essa assistência não faltará. [...] A natação é a “cachaça” dos alunos aqui 
do Ginásio. e eu, em vez de lhes criar embaraços, abro-lhes facilidades 
para praticá-la. (ibidem)

o diretor era efusivo também ao falar sobre a importância da leitura 
na formação estudantil. “nenhum estabelecimento de ensino atingirá 
a integridade de seu programa, se não dispuser de uma biblioteca”, 
defendia. “não podemos exigir que o mestre empreste os seus livros 
e os receba inutilizados, depois de manuseados por centenas de mãos, 
nem quase todas muito limpas...”. Por isso, Palmério afirmava que 
uma boa biblioteca era imprescindível para a formação dos estudantes:
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dêm-se-lhes boas obras e permitam-se-lhes lê-las num ambiente 
com boa luz e também com bom lavatório... Assentemo-nos democrati-
camente, ao seu lado, na mesma mesa, e ensinemo-lhes que é sem razão 
sua fobia para com volumes de encadernação escura e textos sem gravuras, 
abrindo-os na sua frente e apontando-lhes trechos que sabemos atender 
ao seu gosto.

e aos poucos, se realiza um trabalho surpreendente. (ibidem)

 o único aspecto que Mário Palmério não tratou nessas entrevistas 
foi o fato de que a sua própria residência particular seria construída na 
área central do colégio. ou seja, o diretor, a esposa e o filho Marcelo 
(de 3 anos de idade) morariam literalmente dentro da escola.

se os concorrentes porventura o acusassem de aventureiro incon-
sequente, o fato é que o desempenho do Ginásio Triângulo Mineiro 
parecia sustentar muito bem o seu entusiasmo. naquele ano de 1944, 
antes mesmo da inauguração da nova sede, o número de matrículas 
no curso secundário quase que dobrou. no decorrer do ano, consi-
derada a evasão, um total de 154 estudantes concluíram as quatro 
séries do ginásio (“Boletim geral...”, 1944). se incluirmos nossas 
conjecturas sobre as matrículas no jardim da infância, no primário e 
no curso comercial, poderemos supor que a escola contou com cerca 
de 400 alunos. desse modo, já em junho daquele ano, com as obras 
avançadas, porém ainda incompletas, Palmério mandou publicar no 
Lavoura e Comércio (6.6.1944, p.15), por ocasião da edição especial 
de aniversário do jornal, um imponente anúncio de página inteira 
qualificando a escola com slogans tais como: “o maior e mais moderno 
estabelecimento de ensino do interior do país” e “A maior realização 
de sentido educacional em toda a região”.

em outubro de 1944 – prazo previsto para a inauguração das novas 
instalações –, as obras ainda não haviam sido realmente concluídas. 
Mas Mário Palmério não se fez de rogado e realizou um “magnífico” 
churrasco, entre as vigas da construção, para comemorar a etapa da 
“cobertura dos edifícios” (ibidem, 23.10.1944, p.3). no dia 20 de de-
zembro, o anúncio das matrículas ao Liceu ainda trazia o endereço da 
rua coronel Manoel Borges (ibidem, 20.12.1944, p.6). contudo, Pal-
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mério fez questão de que a cerimônia de diplomação dos treze alunos 
da primeira turma de bacharelandos do Ginásio Triângulo Mineiro, 
ocorrida em 23 de dezembro, fosse realizada no salão nobre do pavilhão 
“Afrânio Azevedo”, ainda em fase de acabamento (ibidem, 27.12.1944, 
p.3). Assim, as autoridades, os familiares e o próprio Afrânio Azeve-
do – o paraninfo da turma – tiveram que vencer andaimes e poças de 
argamassa para se acomodar nas poltronas e prestigiar a solenidade.

Figura 24 – Anúncio do Ginásio do Triângulo Mineiro e da escola de comércio do Triân-
gulo Mineiro.

enfim, as novas instalações foram inauguradas no início do ano 
letivo de 1945 e, de fato, marcaram um salto significativo na trajetória 
empresarial da escola. naquele ano, apenas o curso secundário contou 
com 249 estudantes. Além disso, o primário funcionou com 194 alunos, 
o comercial com 66 e o curso de admissão com 30. ou seja, em 1945 o 
Ginásio Triângulo Mineiro contou com 539 estudantes distribuídos 
nos três turnos. em apenas cinco anos, portanto, a escola do novato 
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Mário Palmério já se aproximava do quase cinquentenário colégio 
diocesano, que, naquele mesmo ano, contava com 639 matrículas – 
incluindo aí os alunos dos cursos clássico e científico, que ainda não 
eram ofertados no Liceu.

é verdade que todo esse sucesso empresarial impressionou até 
mesmo as autoridades da inspetoria federal. em 21 de março de 1945, o 
próprio inspetor Abel reis quebraria o protocolo para saudar o diretor 
no texto do relatório: “Aqui exprimo as minhas congratulações com o 
sr. Prof. Mário Palmério, diretor deste estabelecimento, pela circuns-
tância de haver planejado e realizado estes edifícios, que representam 
uma valiosa aquisição para a cidade de Uberaba”.

no entanto, os procedimentos para a implementação física de uma 
escola desse porte exigiam intensa dedicação de Mário Palmério, que 
gastava todas as suas energias na consolidação de seu empreendi-
mento. consequentemente, outros aspectos da organização escolar 
começaram a ficar francamente deficientes, de modo que muitas aulas 
simplesmente deixaram de ser ministradas por absoluta falta de corpo 
docente. As recorrentes irregularidades apontadas pelo inspetor Abel 
reis no relatório de fiscalização de ensino comercial indicam o grau de 
instabilidade por que a escola passou naquele ano de 1945. vejamos 
alguns exemplos:

11 de abril de 1945
[...] chamo a atenção da diretoria para a necessidade urgente de cor-

rigir a irregularidade, que foi verificada, de não se acharem até esta data 
os professores munidos dos respectivos diários de classe, para as devidas 
chamadas nominais no início de cada aula, bem como a anotação de faltas 
e presenças e do registro da matéria lecionada.

23 de abril de 1945
[...] cumpre-me chamar a atenção da diretoria do estabelecimento 

para o fato de não se acharem ainda em ordem, como deviam estar, os 
diários de classes, isto é, com a anotação, para cada aula, das faltas e pre-
senças dos alunos e do resumo da matéria lecionada.
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11 de maio de 1945
[...] Pelos diários de classe verifico que não houve ainda quase nenhu-

ma aula este mês, o que é uma falta lamentável.

15 de maio de 1945
chamo a atenção da diretoria do estabelecimento para a necessidade 

de preencher devidamente o seu quadro de professores de maneira a ser 
cumprido a rigor o horário estabelecido. o fato de que em algumas disci-
plinas, como por exemplo de Geografia Geral na 2ª série, não se haverem 
ainda dado, desde o início do ano letivo, se não pouquíssimas aulas, além 
de constituir uma irregularidade em face do regulamento do curso importa 
em grave prejuízo para os alunos.

28 de agosto de 1945
em visita de inspeção a esta escola que funcionou com bastante irre-

gularidade, em vista de faltas de professores.
chamo a atenção da diretoria do estabelecimento para o fato que 

constitui uma irregularidade, prejudicial aos alunos, de se estarem em 
algumas cadeiras grande número de faltas de professores e muito poucas 
aulas dadas no curso do mês até a presente data. Tornam-se necessárias 
providências que corrijam essa situação.

13 de setembro de 1945
como várias vezes o tenho feito, chamo a atenção da diretoria do 

estabelecimento para o fato, que constitui grave irregularidade, de não 
estar havendo aulas em número suficiente nas diversas cadeiras e séries. 
conforme se verificou nos diários de classe em quase todas as disciplinas 
das três séries houve apenas até a presente data, duas ou uma (!) aula, sendo 
rara aquelas em que já se deram três aulas. esse fato exige uma providência 
imediata, pois os alunos não podem continuar a ser prejudicados.

10 de outubro de 1945
em visita de inspeção a esta escola que funcionou com bastante irre-

gularidade, não havendo em nenhuma das classes a 1ª aula, por se achar 
enfermo um dos professores, salvo na 1ª classe.
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14 de novembro de 1945
em visita de inspeção a esta escola, que não funcionou por motivo de 

interrupção da energia elétrica.

22 de novembro de 1945
em visita de inspeção a esta escola, que funcionou com bastante 

irregularidade. Aula de caligrafia na 1ª série do c.c.B., com frequência 
muito reduzida. na 2ª e 3ª séries não houve aula por não haverem com-
parecido os alunos.

28 de novembro de 1945
[...] encerrando hoje as minhas visitas a este estabelecimento, em dias 

de aula, durante o presente feriado letivo, julgo deixar aqui [registrados?] 
os meus aplausos ao esforço de seu diretor para manter esta escola, capaz 
de prestar à mocidade desta cidade e desta região valiosos serviços, e no 
mesmo tempo formulo votos de que no próximo e nos futuros anos letivos 
este estabelecimento funcione em condições de mais regularidade para ser 
mais eficiente a seus propósitos. 

é interessante perceber que Mário Palmério, reconhecido publica-
mente pelo mérito de sua iniciativa, não deixou de desfrutar da simpatia 
e mesmo da tolerância das autoridades em relação às deficiências de 
seu estabelecimento de ensino. Mas, a despeito de todos aqueles pro-
blemas com a escola de comércio, a grande prioridade do diretor era 
a plena regularização do curso secundário, pois, no final daquele, ano 
o Ginásio Triângulo Mineiro se preparava para receber mais uma vez 
a fiscalização federal que deveria verificar as condições da escola para 
elaborar o relatório de inspeção permanente.

dessa vez, Palmério já tinha experiência com essas visitas. e a 
princípio, parecia não haver dúvidas de que a estrutura da nova escola 
era incomparavelmente melhor do que aquela do relatório de 1942. 
As instalações do internato, por exemplo, foram consideradas ade-
quadas por Jorge Antonio Frange (1945), o inspetor designado para 
a vistoria, que aprovou os dormitórios amplos, arejados, higiênicos e 
protegidos de ruídos. contudo, não havia enfermaria nem gabinete 
dentário. Mas Mário Palmério esclarecia que, como a sua residência 
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se localizava nas dependências da escola, ele costumava receber em sua 
própria casa quaisquer alunos que precisassem de algum tratamento 
leve, encaminhando os casos mais graves aos hospitais da cidade. o 
relatório indica, entretanto, que o internato tinha capacidade para 
apenas 60 rapazes – número bem inferior às 400 vagas prometidas 
nas entrevistas de 1943.

Todos esses itens, tal como vimos na vistoria de 1942 (iluminação, 
ausência de poeira e ruídos, regularidade do terreno etc.), também 
obtiveram aprovação da inspetoria. A escola contava com 137 cartei-
ras duplas, 240 poltronas individuais e 40 mesas para desenho (além 
das mesas para o professor) distribuídas em dez salas de aula e mais 
cinco salas especiais (física, química, ciências, geografia e história 
natural), além da sala de desenho. As salas de aula tinham capacidade 
para abrigar entre 30 e 40 alunos, de modo que a ocupação máxima 
permitida para a escola era de 357 estudantes por turno. o relatório 
não fez ressalvas em relação à construção da residência particular do 
diretor no centro da escola – ao contrário, o inspetor registrou que essa 
medida facilitava “uma melhor assistência e fiscalização”.

no entanto, ainda que não se constituíssem propriamente em irre-
gularidades, alguns fatores não deixaram de ser decepcionantes, tendo 
em vista a magnitude da propaganda das novas instalações. se, por um 
lado, comparando-se com o edifício da rua coronel Manoel Borges, 
o auditório e as salas de ciências e desenho eram de fato maiores, por 
outro, a sala de geografia e a biblioteca eram ainda menores do que 
aquelas da sede anterior. observamos também que não houve um in-
vestimento significativo na aquisição de livros; ao contrário, o relatório 
apontou um decréscimo das obras disponíveis, pois havia apenas 926 
volumes distribuídos em duas grandes estantes. do mesmo modo, não 
houve um incremento substancial nos materiais das salas especiais.

Além disso, a escola funcionou, na prática, com apenas três dos seis 
pavilhões previstos. A sala de geografia e uma das salas de aula foram 
instaladas no primeiro pavilhão, originalmente destinado apenas à 
administração e à biblioteca. os laboratórios especiais, que deveriam 
ser alojados em um prédio independente, acabaram ficando junto às 
salas de aula, no segundo pavilhão. A sala de desenho foi acomodada 
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no terceiro pavilhão, onde funcionavam o refeitório, a despensa e o 
internato. Por fim, o quarto prédio, de apenas um pavimento, era a 
residência do diretor.

é provável que a maior decepção dos alunos tenha vindo da inexis-
tência de piscinas e do exaustivamente propagandeado “gymnasium”, 
que simplesmente não foram construídos. e a propósito, essas foram 
as únicas ressalvas do relatório. no cômputo geral, a escola foi muito 
bem pontuada, de modo que a prerrogativa de inspeção permanente 
parecia muito próxima.

em abril de 1946, Mário Palmério viajou novamente ao rio de 
Janeiro e a Belo Horizonte para apresentar às autoridades federais e 
estaduais os seus novos projetos para a escola. Assim que retornou, 
como era de praxe, o diretor convidou a imprensa para comunicar a 
“sensacional novidade” do “grandioso programa” que se propunha 
a executar: “Uberaba terá, no próximo ano, um estabelecimento de 
ensino com cursos clássico e científico, Faculdade de ciências eco-
nômicas e escola Técnica de Química e eletricidade. em síntese, uma 
verdadeira universidade”, assegurava o professor.

 Tive êxito absoluto nas minhas pretensões. os papéis exigidos para 
a criação dos referidos cursos já foram encaminhados e se encontram bem 
adiantados, podendo garantir-vos que, em 1947, a cidade desfrutará dos gran-
des benefícios decorrentes dos novos cursos do “Liceu Triângulo Mineiro”.

 A instrução desta vasta zona na posse de recursos inapreciáveis 
no setor do ensino secundário e superior, oferecendo meios à mocidade 
estudiosa de se preparar para as carreiras práticas e rendosas. (Lavoura e 
Comércio, 9.4.1946, p.1)

Mário Palmério afirmava também que “em curto espaço de tempo” 
construiria um “majestoso pavilhão” de dois pavimentos para instalar 
“moderníssimos laboratórios especializados” e mais os apartamentos 
para alunos. Além disso, ele anunciava a ampliação do parque espor-
tivo, garantindo que, ainda em 1946, a escola teria enfim uma piscina 
olímpica, duas quadras de basquete e uma de tênis, e também um 
amplo “gymnasium” com “aparelhamentos completos para o aper-
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feiçoamento físico dos colegiais”. A escola de comércio, prosseguia 
Palmério, passaria igualmente por grandes reformas com vistas à 
criação dos cursos especializados de contabilidade e de administração e 
finanças. “Mário Palmério possui em mãos mais de cem cartas de alu-
nos solicitando matrículas para os cursos clássico e científico, que terão 
início no ano próximo”, assegurava o jornal. A notícia ganhou destaque 
na imprensa local, com títulos quase idênticos publicados no mesmo 
dia (9.4.1946): “Uberaba terá uma verdadeira universidade”, no La-
voura, e “Uma verdadeira universidade em Uberaba”, em O Triângulo.

em junho de 1946, um novo relatório da inspetoria continuava a 
acusar a falta das piscinas, do ginásio e do estádio, ainda que a escola 
continuasse bem avaliada nos outros quesitos (Frange, 1946). Mas 
Mário Palmério se movimentava como podia. nas vésperas de concur-
sos públicos, o Ginásio Triângulo Mineiro ainda organizava aqueles 
tradicionais cursos preparatórios para exames de banco (Lavoura e 
Comércio, 9.9.1946, p.1), e, tendo em vista o incremento no número 
de matrículas, a escola de comércio anunciou para 1947 a abertura 
do departamento feminino, de modo que o ensino comercial passa-
ria a ser ministrado separadamente para rapazes e moças (ibidem, 
17.9.1946, p.3).

e finalmente, em 7 de outubro de 1946, em decorrência do relatório 
favorável do inspetor Jorge Frange, o Ginásio Triângulo Mineiro ob-
tém o triunfante regime de inspeção permanente (Brasil, 1946). Assim, 
quatro anos depois de iniciar as atividades, o curso ginasial conquis-
tava o tão aguardado reconhecimento oficial. o Lavoura e Comércio 
(9.10.1946, p.6) noticiou o feito dois dias depois, nos seguintes termos:

obtém assim, o novel educandário uberabense, o mais alto grau do 
reconhecimento oficial, integrando o número relativamente pequeno de 
casas de ensino de todo o país, sob regime de Inspeção Permanente, o que 
significa mais uma magnífica vitória do seu diretor-proprietário, Prof. 
Mário Palmério.

entretanto, como vimos, Palmério mal teve tempo de comemorar 
a nova façanha, pois ele trabalhava intensamente para a instalação dos 



A CONSTRUÇÃO DO MITO MÁRIO PALMéRIO 103

cursos de clássico e científico em sua escola. naquele ano, antes mesmo 
de obter a inspeção permanente, o Ginásio Triângulo Mineiro havia se 
submetido a dois relatórios especiais da fiscalização federal, de modo 
que, naqueles últimos meses de 1946, todo o processo já se encontrava 
nas etapas finais de tramitação. Por isso, não foi propriamente uma 
surpresa, pelo menos para Mário Palmério, quando, a pouco mais de 
três meses depois do reconhecimento oficial do ginásio – mais precisa-
mente em 27 de janeiro de 1947 –, um novo decreto autorizou a criação 
do colégio Triângulo Mineiro (Brasil, 1947a). em outras palavras, 
isso significava que, a partir daquele ano, a escola de Palmério poderia 
oferecer os cursos clássico e científico. desse modo, o agora denomi-
nado colégio Triângulo Mineiro se consolidava definitivamente como 
o terceiro grande estabelecimento de ensino secundário da cidade, 
equiparando-se ao diocesano e ao nossa senhora das dores. e é claro 
que o feito foi noticiado na capa do Lavoura e Comércio (28.1.1947, p.1). 

não devem faltar as nossas felicitações ao prof. Mário Palmério 
quando sobe mais um degrau na escalada do grandioso cometimento que 
é o Ginásio Triângulo Mineiro. classificado entre os primeiros do país, o 
estabelecimento de ensino que concretiza toda a sua poderosa vocação de 
educador, agora recebe autorização para funcionar como colégio. (Lavoura 
e Comércio, 30.1.1947, p.6)
 
o curso científico do colégio Triângulo Mineiro foi inaugurado 

com um importante diferencial: além do turno matutino, os alunos 
teriam a opção de estudar à noite (ibidem, 12.2.1947, p.1). essa ini-
ciativa coincidia com uma decisão do governo mineiro autorizando os 
cursos noturnos nas escolas públicas de Uberaba. com isso, registrou 
o Lavoura e Comércio (13.2.1947, p.6), o colégio de Mário Palmério 
beneficiaria numerosos jovens trabalhadores que finalmente teriam a 
oportunidade de continuar os estudos. o jornal fez questão de publicar 
a íntegra dos decretos de reconhecimento oficial (ibidem, 25.2.1947, 
p.1) e noticiou todas as etapas da instalação do novo curso. santino 
Gomes de Matos foi encarregado de ministrar a aula inaugural (ibidem, 
28.2.1947, p.2), de modo que, para o Lavoura e Comércio (6.3.1947, 
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p.6), o ato fora um “acontecimento marcante nos anais escolares de 
nossa cidade”. é preciso notar que o colégio não instituíra o curso 
clássico, mas apenas o científico.

Admirado com a velocidade dessas conquistas, lembrando também 
que há apenas quatro anos o Ginásio Triângulo Mineiro não era mais 
do que “um sonho alto e distante”, o Lavoura e Comércio (30.1.1947, 
p.6), em um arroubo que se queria profético, sentenciou:

 de Ginásio a colégio e de colégio a Universidade. Quem o duvida? 
os progressos da organização do prof. Mário Palmério se acentuam a 
passos gigantes. se ele meter ombros à conquista maior da Universidade 
do Triângulo Mineiro, podemos contar certo com este cometimento. Por-
que com ele estará não somente Uberaba, como todas as outras comunas 
desta região, para apoiar o jovem professor, pioneiro destacado da causa 
da instrução em terras mineiras, na sua escalada sempre para o alto, cada 
vez mais para o alto.

Figura 25 – Anúncio do colégio Triângulo Mineiro publicado no Lavoura e Comércio, em 
6 de julho de 1947.
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A Faculdade de Odontologia

no dia 5 de agosto de 1947, uma manchete na capa do diário 
Lavoura e Comércio noticiou, com o máximo destaque, a criação da 
Faculdade de odontologia do Triângulo Mineiro, a mais nova em-
preitada do professor Mário Palmério. na prática, o curso ainda não 
havia sido oficialmente autorizado, pois as suas dependências ainda 
estavam em “fase final de instalação”. Utilizando a própria estrutura 
física do colégio, Palmério já havia efetuado algumas adaptações em 
dois pavilhões que antes se destinavam ao internato – transformando-
-os em novos anfiteatros, salas especiais e laboratórios – e adquirido 
vários equipamentos necessários ao ensino de odontologia. Por tudo 
isso, sob a manchete categórica, o jornal assegurava que a faculdade 
seria “esplendidamente instalada” já no ano seguinte.

Figura 26 – notícia publicada em agosto de 1947, antes mesmo da autorização oficial da 
Faculdade de odontologia de Triângulo Mineiro.

como vimos, a ideia original de Mário Palmério era a criação de 
uma faculdade de ciências econômicas e de escolas técnicas de química 
e eletricidade. nos anos anteriores, o professor estivera tremendamente 
seduzido pelo “extraordinário desenvolvimento dessas ciências” que, 
para ele, eram responsáveis pelo “gigantesco progresso da humanida-
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de”. Palmério alegou que aquele entusiasmo não era apenas pessoal, 
mas contagiava inúmeros educadores que também estavam criando 
escolas técnicas nas grandes cidades do país. contudo, reconhecendo 
que Uberaba não era propriamente uma cidade industrial, um preca-
vido senso de pragmatismo o levou a rever os planos:

Procurei estudar minuciosamente o assunto, entrando em contato com 
homens de governo, industriais, professores etc. Procurava, antes de tudo, 
resposta para a minha pergunta: “Haverá condições para a instalação dos 
cursos Técnicos de Química e eletricidade em Uberaba?” o exame das 
dezenas de respostas que recebi fez-me concluir ser ainda cedo para se 
tentar, em Uberaba, a criação de um instituto de ensino que exige, além 
de professores altamente especializados, a existência de estabelecimentos 
industriais capazes de proporcionar o estágio absolutamente necessário 
aos alunos que o frequentassem. (ibidem, 5.8.1947, p.1)

 Mário Palmério fez questão de frisar que os cursos a que se referia 
não deveriam ser confundidos com a instrução profissionalizante, tal 
como ministrada no serviço nacional de Aprendizagem Industrial 
(senai), por exemplo: “esses cursos são de nível inferior, formando 
profissionais de outro tipo: marceneiros, ferreiros, mestres dos diver-
sos ofícios etc.”. Para Palmério, Uberaba contava com “abundantes” 
condições para essas iniciativas mais singelas e, com efeito, era de se es-
tranhar que, até aquele momento, nada tivesse sido feito nesse sentido.

o professor explicava que a opção pela Faculdade de odontolo-
gia partira da percepção de uma “real necessidade do ponto de vista 
profissional” no contexto da cidade. “Uberaba possui condições cul-
turais necessárias ao seu regular funcionamento”, argumentava. em 
suas contas, o município contava com algo em torno de quarenta ou 
cinquenta dentistas em situação regular “para uma população de cerca 
de 70.000 almas”. desse modo, dizia que esse único argumento já 
justificava a instalação do curso. 

A extensa zona territorial conhecida como “Brasil central” não 
conta com nenhum estabelecimento de ensino odontológico; e essa zona 
compreende todo o estado de Goiás, a maior parte do estado de Mato 



A CONSTRUÇÃO DO MITO MÁRIO PALMéRIO 107

Grosso, todo o oeste do estado de s. Paulo e todo o Triângulo Mineiro. 
(“relatório para efeito...”, 1947)

Para valorizar ainda mais o mérito de sua iniciativa, o professor 
fazia questão de detalhar as dificuldades que enfrentara para cumprir 
as exigências da fiscalização. 

o governo federal procurou defender o ensino superior de debilida-
des e, sobretudo, dos abusos e desonestidades que tanto o prejudicaram 
no passado. [...] o ensino superior deixou de ser fonte abundante e fácil 
de renda para ser algo mais sério: as exigências de patrimônio, princi-
palmente, afastam, desde logo, qualquer intenção menos honesta, já 
que é necessário demonstrar, a entidade que se propõe instituir o curso 
superior, capacidade financeira para manter, de modo satisfatório, 
o seu integral funcionamento e que dispõe de edifícios e instalações 
apropriadas ao ensino a ser ministrado. Aparelhamento administrativo e 
didático, gestão financeira, capacidade moral e técnica do corpo docente 
etc. etc., tudo isso, enfim, é examinado pelo Ministério da educação 
e saúde, que manda verificar, por comissões especiais de inspetores, 
a exatidão da documentação apresentada. deve, ainda, manifestar-se 
favoravelmente a maioria do conselho nacional de educação, a fim de 
que seja obtida a autorização para funcionamento. enfim, muitas são as 
exigências e difícil o seu cumprimento integral. (Lavoura e Comércio, 
5.8.1947, p.1)

Para Mário Palmério, a relativa facilidade da instalação de seu cur-
so de odontologia se deveu, em primeiro lugar, ao sólido patrimônio 
representado pelo colégio Triângulo Mineiro e pelos edifícios que o 
compunham. Além disso, foi igualmente decisivo o fato de que pra-
ticamente todo o material didático já se encontrava nas dependências 
da escola. “os gabinetes para a Policlínica e as outras salas especiais, 
motores elétricos e os outros aparelhos necessários já se acham nos 
seus lugares”, garantia o professor. “o mobiliário para os anfiteatros, 
laboratórios etc., também já está tomando o seu destino, terminados 
que já foram, praticamente, os serviços indispensáveis de reforma e 
de readaptação dos edifícios”.
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o repórter do Lavoura e Comércio, por sua vez, sustentando que 
Uberaba já deveria se orgulhar por ter “uma das melhores e mais 
bem aparelhadas escolas superiores de todo o país”, discorreu sobre 
as instalações com todos os detalhes que uma matéria visivelmente 
encomendada como aquela podia exigir. os anfiteatros, garantia, 
“representam o que há de mais moderno em matéria de salas para 
aulas técnicas”:

Mobiliado, cada anfiteatro, com 60 poltronas construídas especial-
mente para a faculdade, com ampla cátedra para o professor, tela para 
projeção, quadros negros montados em roldanas, sua construção demons-
tra [...] um conforto absoluto, a par de uma acústica perfeita. (ibidem)

Acompanhado pelo diretor, o repórter percorreu o Instituto 
Anatômico; as salas especiais de prótese dentária, prótese bucofacial 
e técnica odontológica, assim como os laboratórios de metalurgia 
e química aplicadas, microbiologia, higiene, histologia e fisiologia. 
“visitamos, a seguir, a Policlínica da Faculdade, cuja instituição vem 
prestar a Uberaba um serviço de alcance social sem limites” (ibidem), 
registrou o redator. os dezenove gabinetes dentários distribuídos 
pelas diversas salas serviriam para o ensino das diferentes cadeiras de 
clínicas do curso, ao mesmo tempo que atenderiam gratuitamente a 
população. Por fim, Mário Palmério informou que a organização da 
faculdade contava com a orientação de Ubiratan novais – professor 
catedrático e vice-diretor da Faculdade de odontologia e Farmácia da 
Universidade de Minas Gerais – e adiantou que o curso de Uberaba 
seria dirigido pelo irmão, o médico José Palmério.

como sempre fazia, o Lavoura e Comércio se empenhou ao seu 
modo para enaltecer a iniciativa. em um editorial intitulado “onde a 
realidade vale mais que a promessa”, por exemplo, o esforçado redator, 
plenamente afinado com a propaganda de Palmério, parecia um mestre 
de obras contribuindo com mais um tijolo do edifício da faculdade:

Mário Palmério está com a sua Faculdade de odontologia quase 
pronta para funcionar.
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Uma escola superior palpável, visível, montada com todos os requisitos 
legais, à espera apenas do beneplácito oficial para se credenciar à formatura 
de novos odontólogos.

Uma escola que já pode apresentar, de início, um patrimônio de alguns 
milhões de cruzeiros que nos seus prédios especialmente construídos para 
tal fim, quer na sua equipagem de laboratórios, gabinetes dentários e salas 
de aulas com anfiteatros amplíssimos, com bastante ar e muita luz.

A Faculdade de odontologia do Triângulo Mineiro é já alguma coisa 
mais do que um simples plano, uma promessa apenas ou mesmo um 
simples motivo de propaganda sem realidade alguma.

Podemos mesmo dizer que o que dela já existe está mais, muito mais 
para o lado das objetivações concretas, do que das simples confabulações 
de gabinetes. (Lavoura e Comércio, 6.8.1947, p.2)

Por tudo isso, o Lavoura passou a defender que, se a “capital do 
Triângulo Mineiro” queria realmente se orgulhar de possuir uma escola 
superior “à altura de seu progresso” e “com bases firmes e intenções 
sadias, que são a melhor garantia de seu não desaparecimento da noite 
para o dia”, toda a cidade deveria expressar a sua irrestrita boa vontade 
e prestigiar a Faculdade de odontologia, na pessoa de seu “incansável 
fundador”.

é que Mário Palmério sabe muito bem que Uberaba inteira está ao 
seu lado, não apenas numa atitude de admiração platônica, mas pronta 
ao endosso de ajuda e apoio integrais aos empreendimentos ousados, 
mas necessários, com que saca contra o futuro da capital do Triângulo, 
magnífico de fé e de confiança. (ibidem, 1º.9.1947, p.6)

essa conclamação e todo aquele empenho em reafirmar a solidez 
do empreendimento não deixam de revelar, de forma implícita, a 
desconfiança arraigada dos uberabenses em relação às iniciativas 
desse porte no contexto local. vimos que, por ocasião da instalação 
do Ginásio Triângulo Mineiro, em 1942, o Lavoura fizera um apelo 
idêntico à boa-fé dos uberabenses, no esforço para vencer a implacável 
descrença das famílias após o fracasso do Ginásio Brasil. no entanto, 
se essa decepção estava bem viva na memória dos jovens, os adultos 
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mantinham-se ainda mais ressabiados devido a um outro caso igual-
mente lamentável, ocorrido há pouco mais de dez anos, envolvendo a 
criação de um curso superior da mesma natureza.

Todos se lembravam de que, até meados da década de 1930, a 
imprensa festejara, com idêntico entusiasmo, a antiga escola de Far-
mácia e odontologia de Uberaba, autorizada em nível estadual no 
ano de 1927, em um contexto de regulamentação ao exercício dessas 
profissões. no entanto, a iniciativa já nascera desacreditada: “Havia, 
em consequência de duas tentativas fracassadas, a crença geral de 
que, neste meio social de Uberaba, empreendimentos desta ordem 
não medraria [sic] e a expressão usada pelo povo era ‘aqui nada vai 
adiante’” – registrou um relatório da própria escola (“relatório elu-
cidativo...”, 193?). Um sinal dessa incredulidade está no fato de que, 
na primeira turma da escola, apenas um aluno de Uberaba requereu 
matrícula (ibidem).

entretanto, a despeito da retórica de seus defensores, a instituição 
funcionou com muita instabilidade: a direção foi ridicularizada, os 
alunos eram assediados por outras faculdades e a administração foi 
acusada de cometer várias irregularidades – sobretudo após as reformas 
curriculares de 1931. enquanto isso, o Lavoura e Comércio registrava, 
por exemplo, que as instalações da escola uberabense eram “excelentes 
e bem aparelhadas” (cunha Filho, 1983, p.59). contudo, depois de 
formar cinco turmas de dentistas (a primeira em 1929 e a última em 
1934), o empreendimento se desmantelou definitivamente. em feve-
reiro de 1935, um parecer do conselho nacional de educação propôs a 
cassação da inspeção preliminar, até que, em agosto de 1936, o governo 
finalmente decretou a suspensão da licença da escola (Brasil, 1936). 
os alunos tiveram que se transferir para a faculdade de ribeirão Preto 
(sP), de modo que essa terceira tentativa frustrada enraizou ainda mais 
a impressão de que “nada vai adiante” naquela cidade mineira – ou, 
como sentenciara orlando Ferreira, naquela infeliz terra madrasta.

Por tudo isso, onze anos depois, naquele ano de 1947, o jovem 
Mário Palmério ainda precisava de muito empenho para reconquistar 
a confiança dos uberabenses na viabilidade de uma nova escola de 
odontologia em Uberaba. Assim, para muitos, aquela nova promessa 
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não passava da quarta tentativa inútil de um projeto historicamente 
irrealizável. e além disso, provavelmente muitos se lembravam de que 
em 1940 Palmério prometera uma Faculdade de comércio que jamais 
viria a se concretizar.

não há, no entanto, dúvidas de que, se, por um lado, a iniciativa 
de Mário Palmério inspirou muitas reservas, não deixou, por outro, 
de despertar grandes expectativas. Para compreender a importância 
de um curso dessa natureza na vida de uma cidade daquele porte, é 
preciso levar em conta, antes de tudo, as particularidades do contexto 
da saúde bucal da época. devemos nos lembrar de que um dos per-
sonagens memoráveis do cotidiano do interior brasileiro era a figura 
do “prático”, uma espécie de antecessor do dentista que, nas palavras 
de cunha Filho (1983, p.46), embrenhava-se nos sertões brasileiros, 
buscando vilas e lugarejos desprovidos de qualquer atendimento 
dentário: “Apesar da falta de conhecimentos científicos, muitos deles 
supriam essa deficiência com uma fantástica habilidade manual”. A 
despeito da simpatia popular, é óbvio que esses profissionais lançavam 
mão de procedimentos extremamente dolorosos, pois quase todos os 
problemas dentários costumavam ser resolvidos com extração a fór-
ceps, por meio de procedimentos rudimentares de higiene. Por isso, 
as pessoas só procuravam os práticos no último desespero de uma dor 
de dente insuportável.

no início do século XX, diversos profissionais desse tipo atenderam 
em Uberaba. cunha Filho (1983, p.89) conta que um dos pioneiros 
na cidade foi o prático Alfredo Godofredo silva:

Alfredo saía pelas estradas rumo às fazendas na região de Ituverava 
e Igarapava, a cavalo, levando burro-de-carga, seu equipamento de tra-
balho. enfrentava os piores ambientes, entrosando-se com gente rústica, 
fazendeiros rudes que ele, com sua diplomacia inata, sabia conquistar. 
Muitas vezes seu consultório era instalado em cantos de paióis que ele 
procurava adaptar o melhor possível. Ali mesmo dormia, sem conforto 
algum. [...] Terminado o trabalho numa fazenda passava para outra, 
onde a situação era a mesma. Quando faltava material, ia buscá-lo na 
cidade mais próxima.
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na primeira metade da década de 1910, Godofredo silva chegou a 
montar uma espécie de escola prática de odontologia em Uberaba, que 
funcionava basicamente com alguns alunos observando seu trabalho 
clínico. Para se ter ideia da falta de especialistas na cidade, silva era 
também o prático oficial dos ginásios diocesano e nossa senhora das 
dores. Mas, segundo cunha Filho (1983, p.42), os primeiros dentistas 
que começaram a difundir técnicas modernas de tratamento, profilaxia 
e anestesia em Uberaba foram os professores e alunos da antiga escola 
de Farmácia e odontologia. eram raros os profissionais que tinham 
acesso, por exemplo, às ampolas de scurocaína, um anestésico injetado 
por meio de seringas Luer na mucosa do dente a ser operado. Ainda não 
encontramos relatos para descrever o alívio proporcionado por essas 
novas técnicas na cidade, mas não é difícil imaginar a repercussão de 
uma notícia como aquela.

Ainda segundo cunha Filho (1983, p.68), a criação do serviço 
dentário para alunos da escola normal de Uberaba, em 1932, “marcou 
época” em Uberaba. Para prestar esse atendimento, a direção nomeou 
eduardo Palmério (o irmão de Mário) que havia se formado no rio de 
Janeiro. contudo, é provável que a extinção da escola de Farmácia e 
odontologia tenha provocado algum decréscimo na qualidade do tra-
tamento dentário na cidade – sobretudo para as famílias mais pobres. 
Para atrair os pacientes, gabinetes dentários particulares chegavam a 
oferecer “automóvel grátis aos clientes mais distantes do consultório” 
e “pagamento com todas as facilidades, de acordo com a posse dos 
clientes” (ibidem, p.67). no entanto, consultar um dentista era uma 
prática proibitiva para a maioria da população empobrecida. Foi me-
diante essa carência, portanto, que Mário Palmério percebeu, inversa-
mente, as tais “condições culturais” favoráveis à criação da faculdade.

Além disso, como vimos, a instalação de uma instituição de ensino 
superior em Uberaba significava, no imaginário das elites, mais um 
signo do avanço da civilização local. A identificação desse ideal ajuda a 
compreender parte do esforço empreendido pela imprensa no sentido 
de distinguir a iniciativa de Palmério da antiga escola e de tranquilizar 
aqueles que se sentiam mais uma vez apreensivos pela expectativa de 
um fracasso iminente.
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Frustrou-se a primeira tentativa de igual realização, há alguns anos 
passados, quando ninguém duvida que teria todos os elementos de sucesso 
ao seu alcance, se os promotores da iniciativa quisessem e soubessem lançar 
mão deles. Tudo ficou no plano da aventura, com vistas exclusivas aos 
rendimentos pingues, e a escola acabou sendo fechada pelas autoridades 
de ensino do país.

com o prof. Mário Palmério as coisas se passam de maneira muito 
diferente. (Lavoura e Comércio, 1º.9.1947, p.6)

é preciso dizer que, de fato, a escola de Palmério contava com a 
estrutura básica para o empreendimento. Pelo menos era isso que 
constatou o “relatório para efeito de autorização da Faculdade de 
odontologia do Triângulo Mineiro”, elaborado em setembro de 1947 
por nair Fortes Bau-Merhy, inspetora da fiscalização federal. 

A vistoria teve início no dia 21 de agosto de 1947 e durou alguns 
dias. Ao analisar a escrita financeira da entidade mantenedora, a 
inspetora verificou que o estabelecimento de ensino contabilizava 
um ativo de 4,2 milhões de cruzeiros e um passivo de 1,1 milhão 
(referente ao financiamento da caixa econômica Federal), de modo 
que o patrimônio líquido girava em torno de 3,1 milhões. As rendas 
eram provenientes das taxas de alunos no colégio e da escola de 
comércio. A receita bruta de 1946 havia alcançado 530 mil cruzeiros; 
a renda líquida, por sua vez, perfizera 91 mil – ou seja, 17% da receita 
(já incluída no cálculo a amortização do empréstimo). A previsão 
orçamentária para 1947 projetava 478 mil cruzeiros de receita bruta 
e 81,2 mil de renda líquida.

A inspetora apontou que, naquele tempo, o terreno da escola já 
contava com 7 mil m2, com área livre de 4 mil m2 e mais 2,7 mil m2 

de área construída (somando-se os pavimentos térreo e superior). 
de fato, Palmério havia adquirido mais dois lotes de 960 m2 nas 
adjacências, incorporando-os à área da escola. nair Fortes confirmou 
a solidez dos quatro edifícios e registrou o adiantado das obras de 
adaptação do pavilhão destinado à faculdade. A inspetora valeu-
-se do recente relatório de fiscalização do ensino secundário para 
atestar a “prova de satisfação” das exigências de estrutura física, 
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ainda que procurasse focalizar apenas os edifícios destinados à fa-
culdade. Fortes conferiu também o aparelhamento de laboratórios, 
auditórios, salas especiais e demais dependências, além do material 
didático já disponível para o início das atividades, como modelos 
anatômicos, lâminas, microscópios, esterilizadores e compostos 
químicos: “no presente momento, a Biblioteca está fundida numa 
única, para todos os cursos que a entidade mantenedora organizou. 
A Biblioteca especializada para a Faculdade está em organização na 
sala anexa ao anfiteatro nº 1 e tem área de 22,00 mqs”. Um professor 
explicou que, em Uberaba, não era difícil a obtenção de cadáveres 
para a cadeira de anatomia, pois a escola tinha fácil acesso à santa 
casa de Misericórdia.

o relatório confirmou que os gabinetes dentários da marca s. s. 
White, destinados à iniciação da prática odontológica, por sugestão 
de Ubiratan novais, eram da mesma qualidade que observara na 
Universidade de Minas Gerais. Ao articular o salão de clínicas e as 
salas de patologia e terapêutica aplicadas, ortodontia e odontopedia-
tria, técnica odontológica e esterilização, a policlínica foi considerada 
plenamente adequada para desempenhar a tarefa de coordenação das 
atividades do currículo odontológico.

 
Figura 27 – sala de ortodontia, segundo fotografia do relatório da Faculdade de odontologia 
em 1947.
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Figura 28 – salão de clínicas da faculdade, em foto inserida no mesmo relatório.

A inspetora sugeriu modificações no regimento interno, que havia 
sido pautado pelo modelo da escola de Farmácia e odontologia de 
Araraquara, e foi informada que os professores adotariam, no primeiro 
ano de funcionamento, os programas da Faculdade de Farmácia e 
odontologia da Universidade de são Paulo. o relatório confirmou 
também que José Palmério havia sido designado o diretor da faculdade 
para o primeiro ano de funcionamento. como os primeiros professores 
indicados não poderiam ser considerados catedráticos enquanto não 
se submetessem a concurso de provas e títulos, a faculdade precisou 
contratá-los de forma interina para cumprir as atividades da 1ª série. 
Assim, carlos smith Júnior deveria assumir a cadeira de Anatomia; 
duarte Thomaz de Miranda, a de Histologia e Microbiologia; José 
Palmério, a de Fisiologia; e edmundo rodrigues da cunha Filho, a de 
Metalurgia e Química Aplicadas. segundo a inspetora, todos estavam 
regularmente habilitados ao exercício da profissão: “A Faculdade foi por 
mim orientada sobre a maneira de proceder a concurso de catedrático, 
na hipótese de obter autorização para funcionar, uma vez que, diante 
de imperativo constitucional, iniciará suas atividades sem catedrático”.

Por fim, a inspetora concluiu que as instalações ofereciam todos os re-
cursos exigidos ao funcionamento, que Uberaba apresentava as condições 
necessárias à criação de uma instituição de ensino superior e que o curso 
representava real necessidade para a cidade: “A instalação da faculdade 
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virá, além do mais, prestar relevantes serviços à população pobre da cida-
de, por meio de sua policlínica, contribuindo para o plano de assistência 
social em que se veem empenhados Governo Federal, estadual e local”.

Podemos verificar facilmente que o tom do relatório indica uma 
inequívoca boa vontade da inspetoria, de modo que a autoconfiança 
do professor já parecia definitivamente autorizada. Uma simpática 
fotografia registrada no final de agosto de 1947 se tornaria um dos 
símbolos mais eloquentes da afinidade da inspetora nair Fortes com 
a família Palmério.

Figura 29 – Mário Palmério, cecília Arantes, os filhos Marcelo e Marília, acompanhados 
por nair Fortes (à direita), inspetora da Faculdade de odontologia.

desse modo, tendo em vista a avaliação francamente favorável, 
Palmério aguardou com segurança a iminente chancela governamental. 
e foi assim que, depois de mais de dois meses da inspeção, o decreto 
nº 24.132 de 27 de novembro de 1947 autorizou o funcionamento da 
Faculdade de odontologia do Triângulo Mineiro em Uberaba (Brasil, 
1947b). como o Lavoura e Comércio (27.11.1947, p.6) era um diário 
vespertino, a notícia circulou no mesmo dia: “Uberaba tem motivos 
para se afanar de enriquecer seu patrimônio cultural com um estabe-
lecimento de ensino superior como poucos outros do país terão igual”.
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Para compreendermos a dimensão dessa notícia naquela Uberaba 
de 1947, podemos nos valer de um interessante documento, anexado 
ao próprio relatório de fiscalização, que tinha o objetivo de enaltecer a 
“capital do Triângulo” e fundamentar a criação da faculdade. nessa 
ocasião, Uberaba foi apresentada como um município de 69,1 mil 
habitantes, sendo estimados 44 mil na área urbana. A cidade contava 
com dez clubes e associações de classe, oito casas de saúde, cinco hotéis 
e quatro jornais (dois diários e dois semanais). A população estudantil 
dividia-se em três grandes colégios, três escolas de comércio, três gru-
pos escolares e 26 escolas municipais, em um total de 8,3 mil alunos. 
o município era servido por duas estradas de ferro; um aeroporto 
com oito linhas que faziam rotas ao rio de Janeiro, a são Paulo e a 
Belo Horizonte; além de uma malha rodoviária para as cidades vizi-
nhas. Ainda segundo o relatório, Uberaba tinha uma “moderna rede 
de telefones automáticos”, “grandes e modernos cinemas”, além de 
quatorze agências bancárias e alguns estabelecimentos industriais. no 
aspecto profissional, a cidade contava com 52 médicos, 40 dentistas, 
34 advogados, 23 farmacêuticos, 21 parteiras, 14 engenheiros, 62 
enfermeiros e 114 contadores. Um relatório da polícia indica que a 
cidade tinha 282 automóveis de passageiros e 220 particulares, além 
de 67 veículos de aluguel, 284 caminhões, 124 caminhonetes, seis 
motocicletas e 467 carroças, carroções ou charretes (ibidem, 18.3.1948, 
p.2). era essa a cidade que deveria se orgulhar do nascimento de sua 
instituição de ensino superior.

Pois bem. o primeiro edital anunciando os exames de habilitação 
à Faculdade de odontologia do Triângulo Mineiro foi publicado no 
Lavoura e Comércio, em 20 de dezembro de 1947. o texto informava 
que seriam ofertadas sessenta vagas ao 1º ano do curso e que as inscri-
ções seriam encerradas no dia 20 de janeiro (ibidem, 20.12.1947, p.3). 
Três dias depois, o Lavoura e Comércio (23.12.1947, p.6) noticiou que 
Jorge Antonio Frange acabava de ser nomeado o inspetor da facul-
dade. Assim, vemos que o jornal prosseguia em sua campanha para 
prestigiar a iniciativa e conclamar o apoio efetivo dos uberabenses ao 
empreendimento de Mário Palmério:
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 Uberaba tem compromissos imensos para com este jovem professor. 
A sua carreira estaria feita em qualquer grande centro, magnífica e rendosa, 
do ponto de vista das honras do magistério superior e dos proventos ma-
teriais. entretanto, preferiu agir na sua terra natal, escolheu-a para campo 
de trabalhos, de arrojados empreendimentos, que aí estão enchendo os 
olhos dos mais incrédulos e pondo nas almas idealistas, que realmente se 
interessam pelo progresso e pela grandeza intelectual da Terra de Major 
eustáquio, o consolo das certezas plenas. (ibidem, 6.2.1948, p.8)

Para o animado Lavoura e Comércio (13.2.1948, p.6), a chegada de 
inúmeros estudantes de diversos estados inscritos aos exames já estava 
trazendo “uma maior projeção” de Uberaba no cenário mineiro. e com 
a proximidade dos exames, a expectativa aumentava ainda mais. no 
entanto, terminado o prazo, para a profunda decepção de Palmério, o 
resultado das inscrições foi um tremendo fracasso: apenas vinte alu-
nos se apresentaram para concorrer às sessenta vagas. o edital atraíra 
rapazes de treze municípios paulistas (santa rita do Passa Quatro, 
Piracicaba, campinas, Monte Alto, Presidente Prudente, vargem 
Grande do sul, Brodósqui, Tabapuã, Pindorama, santos, Jaboticabal, 
Getulina e ribeirão Preto), de três cidades mineiras (Frutal, são João 
da Glória e Ibiraci) e uma da capital goiana. Mas, em uma confirmação 
daquela desconfiança histórica da cidade, o fato é que nenhum jovem 
de Uberaba se inscreveu (“relatório dos trabalhos...”, 1948).

como vimos, os redatores do Lavoura vez ou outra se referiam ao 
entusiasmo e à obstinação de Palmério. “Quando objetiva qualquer 
decisão, soma as horas do dia com as horas da noite, desdobra-se, 
multiplica-se, está ao mesmo tempo em toda a parte”, registrou o 
editorial “A obrigação do louvou ao Prof. Mário Palmério” (Lavoura 
e Comércio, 6.2.1948, p.8). cunha Filho (1983, p.70), membro da 
primeira turma de professores da faculdade, também faz referências 
entusiasmadas à “volúpia de crescimento e determinação” de Mário 
Palmério. desse modo, se o número de inscritos foi muito reduzido, 
ora, o professor amparou-se na legislação e, no dia 28 de fevereiro, 
simplesmente abriu um novo edital para mais um exame, a ser realizado 
em 5 de março (Lavoura e Comércio, 28.2.1948, p.6).



A CONSTRUÇÃO DO MITO MÁRIO PALMéRIO 119

nesse meio-tempo, foi anunciada a aula inaugural que seria 
ministrada pelo próprio Ubiratan novais no dia 3 de março. Para o 
Lavoura, a vinda a Uberaba de “uma das maiores sumidades brasi-
leiras” na área de odontologia “não deixa de ser uma manifestação de 
excepcional prestígio à vitoriosa organização de Mário Palmério”. o 
jornal fez uma conclamação direta às elites intelectuais uberabenses, 
insistindo que todos deveriam prestigiar o evento, pois o dever da 
cidade era “cooperar com o prof. Mário Palmério” (ibidem, 2.3.1948, 
p.6). enquanto isso, a administração da escola aguardava a repercussão 
da nova chamada aos exames.

Figura 30 – Anúncio da aula inaugural da Faculdade de odontologia do Triângulo Mineiro 
publicado no Lavoura e Comércio, em 3 de março de 1948.

em 28 de fevereiro, data da publicação do novo edital, nove can-
didatos haviam chegado a Uberaba para efetuar a inscrição. no dia 1º 
de março, mais dez alunos compareceram à secretaria para assinar os 
papéis. Mas, no dia seguinte, somente outros quatro estudantes pro-
curaram a escola. Assim, vemos que os números haviam melhorado, 
mas ainda não se tratava propriamente de um sucesso: até aquele 
momento, o novo edital atraíra apenas 23 novos alunos. enfim, na-
quele dia 3 de março, o último dia do novo edital, Palmério mantinha 
a expectativa e mal tinha tempo para cuidar da solenidade da noite. e 
foi assim que, no decorrer da manhã, foram chegando a Uberaba, um 



120 ANDRé AzEVEDO DA FONSECA

após o outro, aluno atrás de aluno, de modo que, no fim da tarde, mais 
dezesseis jovens provenientes de diversas cidades brasileiras haviam 
efetivado a inscrição.

desse modo, em uma reviravolta surpreendente, dessa vez a ini-
ciativa conquistara grande êxito. Atraindo, talvez, aqueles candidatos 
que em fevereiro não haviam conseguido ingressar em outras insti-
tuições do país, a Faculdade de odontologia do Triângulo Mineiro 
contou com um total de 39 novas inscrições de jovens oriundos de 
31 cidades em cinco estados e mais o distrito Federal. do estado de 
são Paulo vieram estudantes de Borborema, caconde, Monte Mor, 
santo Amaro, Pirassununga, Bebedouro, Monte Alto, dourado, 
Barretos, Altinópolis, Botucatu, Guaratinguetá, são João da Boa vista, 
santos, Jaboticabal, Ibitinga, Igarapava, Altinópolis, dois córregos, 
campinas e da capital paulista. de Minas Gerais vieram candidatos 
de curvelo, corinto, Araguari, Frutal, Passos e Ituiutaba. Por fim, 
os exames atraíram também estudantes de vila Guanambi (BA), 
Jacarezinho (Pr), riacho (es) e do rio de Janeiro (dF). Todos eles 
seriam aprovados nas provas. com isso, foram alcançadas 59 vagas, 
de modo que aquele fracasso inicial reverteu-se em um sucesso quase 
absoluto. o único constrangimento foi o fato de que, mais uma vez, 
a despeito dos recorrentes apelos do Lavoura e Comércio, nenhum 
uberabense havia ingressado na faculdade de Palmério (“relatório 
dos trabalhos...”, 1948).

devido ao sucesso nas inscrições, a solenidade da noite de 3 de 
março foi realizada sob entusiasmo renovado. em seu discurso, Mário 
Palmério afirmou que a orientação do prestigioso Ubiratan novais ha-
via sido o “salvo-conduto” que possibilitara tamanha desenvoltura no 
conselho nacional de educação (Lavoura e Comércio, 4.3.1948, p.6). 
Ubiratan novais, por sua vez, afirmou que Mário Palmério acabara 
de plantar “o marco inicial de uma caminhada que certamente haveria 
de terminar na Universidade do Brasil central”. Palmério aproveitou 
a ocasião para anunciar que a direção da faculdade seria confiada a 
carlos smith (e não a José Palmério, como garantira anteriormente) e 
os professores seriam duarte Miranda, José de Abreu, Alírio Furtado 
e edmundo rodrigues da cunha. Por fim, contendo o desabafo e 
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mascarando a ironia com uma estudada humildade, Palmério concluiu 
o seu discurso da seguinte forma:

Antes de terminar, prezados senhores, desejo testemunhar minha 
gratidão pelo vosso comparecimento a esta solenidade, o que traduz mais 
uma prova da vossa confiança no nosso esforço e da vossa solidariedade 
que tem sido sempre o nosso mais valioso estímulo. (ibidem)

contudo, se Mário Palmério preferiu ser diplomático, o desagravo 
viria pela pena do redator do Lavoura e Comércio (15.3.1948, p.6), em 
um editorial intitulado “Incompreensível a ausência de Uberaba e do 
Triângulo Mineiro”. Lamentando que todos os alunos da faculdade 
fossem de fora e alertando que esse fato era um sintoma claro da deca-
dência regional, o jornal empreendeu uma verdadeira reprimenda aos 
uberabenses: “os compromissos de Uberaba para com o Prof. Mário 
Palmério são de tal natureza que omiti-los representa uma atitude hostil 
aos avanços da mais bela jornada cultural com que jamais acenamos 
aos nossos destinos de civilização” (ibidem).

se Mário Palmério caminhava “com um pé no futuro”, carregava 
nos ombros a “responsabilidade de uma geração e de uma época” e 
trabalhava com ações repletas de arrojo e de audácia, era triste constatar 
que a cidade não correspondia ao seu dinamismo. diante de todas 
aquelas realizações, argumentava o jornal, não bastava a mera lisonja 
inócua dos elogios e das palmas: “Todos têm obrigação de intervir, 
com apoio moral e material na obra titânica de Mário Palmério, por um 
dever, por uma obrigação inadiável com a sua própria terra”. Aquela 
profunda decepção, portanto, havia marcado esse acontecimento 
histórico com um alerta melancólico:

Que está acontecendo com a nossa juventude, que outras preocupações 
[...] a desviam dos bancos das academias, com ameaça às velhas e gloriosas 
tradições da cultura intelectual e científica da terra de Major eustáquio? 
Pois é crível que se envolva num clima de fria indiferença, da parte dos 
nossos jovens, uma iniciativa da importância e da grandeza dessa que se 
deve ao esforço e à capacidade de lutas e de sacrifícios de Mário Palmério?! 
o acontecimento há de passar à história como inteiramente inédito, sui 
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generis, inaudito. outra não fosse a fibra de coragem e de decisão de Mário 
Palmério e razões de sobra lhe assistiriam para sentir-se desanimado. é 
assim que Uberaba e o Triângulo Mineiro lhe correspondem ao cometi-
mento gigantesco? Menos seu do que da cidade, dos moços da sua terra, 
é o monumento que ergue, a despeito de todos os percalços, de olhos 
fitos na Universidade do Brasil central. Que está acontecendo conosco, 
quando outra qualquer cidade bafejaria de todos os entusiasmos a dádiva 
inestimável, sob o prisma cultural e social, da posse de uma escola superior, 
como a que Mário Palmério ofertou a Uberaba?

no decorrer das primeiras semanas, malgrado o constrangimento 
com os uberabenses, a faculdade se desenvolveu de forma satisfatória 
e as provas parciais do primeiro ano letivo foram realizadas em confor-
midade com a regulamentação (ibidem, 21.6.1948, p.6). os estudantes 
começaram a se manifestar politicamente, não tardaram a fundar o 
centro acadêmico (ibidem, 12.4.1948, p.2) e chegaram a participar de 
uma “greve” de protesto ao projeto de lei que pretendia equiparar o 
direito dos farmacêuticos práticos aos diplomados (ibidem, 23.5.1948, 
p.6). em julho de 1948, dois representantes dos alunos participaram 
do XI congresso Universitário da União nacional dos estudantes e 
foram destaque no jornal (ibidem, 15.7.1948, p.2). 

na prática, o primeiro apoio concreto e efetivo à Faculdade de 
odontologia viria do então deputado estadual carlos Prates, ex-
-prefeito de Uberaba, que propôs na Assembleia a doação, por parte 
do estado, de quatro milhões de cruzeiros para incrementar o patri-
mônio da mantenedora. segundo Prates, esse tipo de ação já havia sido 
efetuado em benefício de outras instituições de ensino particulares 
de Minas Gerais, nas cidades de Itajubá, Juiz de Fora e Alfenas. era 
justo, portanto, que Uberaba fosse também beneficiada (ibidem, 
20.9.1948, p.1).

no ano seguinte, o pretensioso Mário Palmério já anunciava a sua 
faculdade como “a mais bem instalada e aparelhada de todo o país” 
e assegurava que Uberaba era “o centro educacional de todo o Brasil 
central”. Assim, aquele professor que começara com um singelo curso 
de madureza e, em menos de uma década, erguera um curso primário, 
um ginásio, uma escola de comércio, um colégio e uma faculdade já não 
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sentia de fato nenhum acanhamento em afirmar que a sua iniciativa 
se constituía na “maior organização de sentido educacional de todo o 
interior do país” (ibidem, 6.7.1949, p.35).

 
   

Figuras 31 e 32 – Anúncios especiais da Faculdade de odontologia do Triângulo Mineiro 
por ocasião do aniversário de cinquenta anos do Lavoura e Comércio.

Figura 33 – Anúncio especial da Faculdade de odontologia do Triângulo Mineiro por ocasião 
do aniversário de cinquenta anos do Lavoura e Comércio.




