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2 - A socialização de Mário Palmério 
 

 

André Azevedo da Fonseca 



Mário Palmério nasceu em Monte carmelo, no Triângulo Mineiro, 
no dia 1º de março de 1916. contudo, como ele mesmo dizia, se havia 
nascido em Monte carmelo, engatinhara em Uberaba, pois, naquele 
mesmo ano, a família se mudaria definitivamente para essa cidade. Pal-
mério costumava dizer que crescera em um ambiente familiar repleto 
de livros e de conversas sobre leitura, política e cultura geral: “Meu 
pai lia muito. Meu irmão mais velho, médico, lia muito também, bem 
como meus outros irmãos mais velhos. Tive a felicidade de nascer nessa 
casa, o que me proporcionou – apesar de eu não ser muito agarrado a 
livros – excelentes leituras” (Quintella, 1970, s. p.).

de fato, segundo seus próprios relatos, do que o garoto gostava 
mesmo era de vagabundear pelos quintais dos amigos da família, 
tal como a chácara das Mangueiras, de Alexandre Barbosa, que 
fascinava o pequeno Mário por causa da criação de abelhas e princi-
palmente devido ao fabuloso pomar de mangas que, como diziam, 
haviam sido trazidas “em semente, na bagagem dos uberabenses que 
andaram pelas Índias em busca do gado zebu” (Lavoura e Comércio, 
9.9.1986, p.5). essa imagem do moleque que gostava de pomares 
marcou profundamente a figura de Mário Palmério nos seus círculos 
de amizade familiar.
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Figura 5 – retrato de Mário Palmério no final da década de 1910.

Figura 6 – retrato de Mário Palmério na década de 1920.
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o ensino secundário formal de Mário Palmério efetuou-se em duas 
instituições de orientação católica, ambas localizadas no Triângulo 
Mineiro. em 1929, ele iniciou os estudos no Ginásio diocesano de 
Uberaba e permaneceu até 1931. no ano seguinte, cursou a 4ª série 
no Ginásio regina Pacis, em Araguari, porém, em 1933, retornou ao 
diocesano para concluir os estudos do segundo ciclo. naquela época, 
a fama do colégio diocesano era a da instituição onde se formava a 
totalidade das elites sociais e políticas de toda a região. Assim, esse foi, 
na prática, o seu primeiro signo de prestígio social.

Ao concluir os estudos secundários, o pai decidiu que o garotão de 
17 anos deveria se inscrever na temida escola Militar do realengo, no 
rio de Janeiro. é muito provável que o jovem Mário tivesse alguma 
consciência do que estava por vir: eram célebres os níveis de rigor dis-
ciplinar e sobretudo de exigência física dos extenuantes exercícios de 
guerra. dizia-se que até mesmo alunos oriundos de escolas militares 
sentiam dificuldade para adaptar-se à dureza dos treinamentos “fre-
quentemente desumanos”, no dizer de um ex-cadete (Távora, 1973, 
p.86). no entanto, desde o final do século XIX, as escolas militares 
não serviam apenas ao treinamento dos futuros oficiais, mas eram 
também muito importantes para os projetos de ascensão social das 
camadas médias. desse modo, muitos jovens buscavam o exército 
não por causa de um pretenso senso patriótico, mas pela conveniência 
de alcançar os estudos superiores. 

entre os 17 e 18 anos, Mário Palmério conta que chegou a fazer 
um curso preparatório, tendo em vista a concorrência dos exames de 
admissão à escola. Para custear essas despesas, ministrou algumas 
aulas de matemática ainda em Uberaba (Quintella, 1970). e assim, 
em 1936, esse jovem interiorano, que nos últimos anos tomara gosto 
por caçadas e pescarias, acabou se transferindo para o rio de Janeiro 
para fazer seus estudos superiores naquela rigorosa escola militar.

em 25 de abril de 1935, Mário Palmério ingressou como cadete 
efetivo na escola Militar do realengo, aos 19 anos de idade. no 
entanto, sua permanência foi inesperadamente breve: uma certidão 
emitida posteriormente pela Academia Militar das Agulhas negras 
resume seu histórico escolar da seguinte maneira:
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A vinte e dois de maio foi público ter baixado ao Hospital central do 
exército. A dois de julho foi público ter tido alta do Hospital central do 
exército. A doze de julho foi público ter faltado ao exame do dia dez. A 
dezessete de julho foi público ter faltado ao exame do dia 15 (sociologia). 
A vinte e três de julho foi público ter faltado ao exame de habilitação de 
analítica. Ainda em vinte e três de julho, em face do que estabelece o Artigo 
cinquenta e sete e seus parágrafos, do regulamento de mil novecentos e 
trinta e quatro, foi desligado da escola e excluído do corpo de cadetes, 
por ter completado trinta pontos – perdidos por motivo de moléstia. o 
seu tempo computado naquele estabelecimento é de zero ano, dois meses 
e vinte e nove dias. (“certidão”, 1974)

ou seja, um mês depois de ingressar na escola, Palmério foi hos-
pitalizado devido a uma moléstia não identificada. ele permaneceu 
sob cuidados médicos por seis semanas, de 22 de abril a 2 de julho. 
Por tudo isso, faltou aos exames subsequentes e foi compulsoriamente 
excluído. no total, como visto, foram três meses de experiência em 
realengo, mas, na prática, sua rotina como cadete não passou de seis 
ou sete semanas.

Figura 7 – da direita para a esquerda: Mário Palmério e o colega newton Belfort no rio de 
Janeiro, em meados da década de 1930.
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no segundo semestre de 1935, após a exclusão da escola Militar, 
Mário Palmério, aos 19 anos, decidiu tentar a vida na capital paulista. 
durante um período, ele chegou a morar em um pequeno quarto 
de pensão na rua Aurora, dividindo o espaço com Walter campos 
de carvalho, amigo e ex-colega do Ginásio diocesano (Lavoura e 
Comércio, 12.12.1956, p.6). no final de 1936, a filial paulistana do 
Banco Hipotecário e Agrícola do estado de Minas Gerais precisou 
de um escriturário em seu quadro de funcionários. não sabemos se 
Mário Palmério obteve a vaga por influência do pai ou se por méritos 
próprios, mas o fato é que, em novembro de 1936, ele foi admitido e, 
pela primeira vez na vida, passou a exercer um trabalho regular. no 
entanto, mais uma vez, ele não seria um empregado muito assíduo: fo-
ram computados vinte dias de falta em um ano e um mês de atividades 
– algumas por doença, outras por motivos particulares (“Atestado”, 
1968). Mário Palmério pediu a exoneração em 21 de dezembro de 1937. 
Ainda assim, o serviço proporcionou uma experiência sistemática com 
a rotina burocrática e administrativa de uma instituição – práticas que 
seriam muito valiosas nos seus futuros empreendimentos. 

naquele tempo, muitos de sua geração ainda comentavam a bem-
-sucedida criação da Faculdade de Filosofia de são Paulo (FFcL) em 
1934. essa iniciativa havia sido pioneira no Brasil no estabelecimento 
de cursos específicos voltados à formação de professores secundários 
– ainda que os fundadores tenham instituído uma nítida separação 
entre os cursos de bacharelado e de licenciatura. “os bacharéis que 
se graduavam na FFcL poderiam receber licença para o magistério 
secundário somente após terem concluído o bacharelado em qualquer 
das seções e haverem completado o curso de formação pedagógica no 
Instituto de educação”, explica silva (2000), notando, porém, que os 
próprios professores desvalorizavam o estudo da didática por entende-
rem que a melhor regra para um bom docente é conhecer bem a matéria.

Mário Palmério ficou mais uma vez entusiasmado com a possibi-
lidade de cursar o ensino superior – sobretudo em uma área em que 
já tivera alguma experiência – e decidiu preparar-se para o concurso 
de admissão. consta que o exame geral não era fácil: entre as etapas, 
havia inclusive um exame oral de uma hora e meia de duração. Porém, 
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Palmério foi bem-sucedido, passou nas provas e, em 1939, matriculou-
-se na subseção de ciências Matemáticas da Faculdade de Filosofia 
de são Paulo. 

A seção de Matemática da FFcL havia sido constituída principal-
mente por meio de professores italianos liderados por Luigi Fantappiè 
(1901-1956), um jovem cientista já reconhecido internacionalmente. 
contudo, Fantappiè ministrou Análise Matemática para todas as 
séries até 1939, quando deixou são Paulo para assumir um posto de 
catedrático na Universidade de roma. Mas um dos professores que 
provavelmente lecionaram a Mário Palmério foi Giacomo Albanese, 
um pesquisador de geometria algébrica que se preocupava também 
com as questões do ensino de matemática. ele defendia, por exemplo, 
que, nos primeiros contatos dos alunos com a disciplina, era interes-
sante exercitar sobretudo a intuição, deixando as operações dedutivas 
para as etapas posteriores de aprendizagem. 

o fato é que as ideias desses matemáticos italianos influenciariam 
toda uma geração de cientistas e professores formados naquela ins-
tituição. silva (2000) sintetizou com precisão o ideário que insuflou 
desses professores:

Albanese via a Geometria como um modelo de ciência racional, 
capaz de desenvolver o gosto estético, desenvolver a intuição e a capa-
cidade especulativa, sendo assim o orgulho do pensamento humano. 
Previa, para esse nível, um ensino mais intuitivo e menos preso a árduos 
teoremas. recomendava enfaticamente o uso de materiais concretos que 
auxiliassem a visualização espacial, sugerindo para esse fim a criação de 
laboratórios nas faculdades. Por sua vez Fantappiè criticava os programas 
muito carregados de conteúdos, sugerindo a diminuição da quantidade 
de regras e teoremas. considerava nefasta a prática da memorização de 
regras e fórmulas e sugeria que se possibilitasse ao aluno estabelecer uma 
conexão entre as partes do conhecimento matemático, pois só assim ele 
poderia alcançar novas aquisições e teria o espírito preparado para a des-
coberta de novos fatos.

Albanese era um siciliano de temperamento explosivo, mas tido 
pelos alunos como professor brilhante. o relacionamento dos italianos 
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com os alunos era muito aberto e nem mesmo a língua trazia muitos 
problemas: segundo o relato de um ex-aluno, os professores falavam 
em italiano, os alunos em português, e todos se entendiam. o espírito 
científico de Fantappiè e Albanese aboliu as antigas aulas expositivas 
e sem diálogo dos velhos professores sem formação acadêmica e insti-
tuiu os seminários em sala, onde a contestação e a crítica faziam parte 
da formação do conhecimento. essa dinâmica disseminou uma nova 
forma de ensino que permitia aos alunos vivenciar a matemática como 
uma ciência viva, inacabada e em constante transformação. Ainda 
assim, permanecia implícita a crença de que o professor, tal como o 
artista, tinha um dom inato e não precisava de formação específica: 
“nessa concepção, ou o professor tem talento para o ensino e é um 
bom professor a vida toda ou não é talentoso e deve se resignar a ser 
um mau professor” (ibidem, 2000).

Aparentemente Mário Palmério foi um bom aluno e chegou a se 
destacar já nos primeiros meses. não é certo ainda se a escola exigia 
uma espécie de estágio, mas o fato é que, no dia 2 de maio de 1939, 
Palmério foi nomeado para o cargo de professor interino da 12ª cadeira 
do colégio Universitário, anexo à escola Politécnica, ligada à Univer-
sidade de são Paulo.1 Tendo em vista a data da nomeação, podemos 
supor que essa oportunidade ao aluno de matemática tenha surgido 
por causa de alguma vaga aberta inesperadamente entre o corpo do-
cente da escola. As disciplinas dessa cadeira eram complementos de 
Matemática elementar, Álgebra superior e elementos de Geometria 
Analítica, Plana e no espaço. é muito provável também que, nessa 
escola, Palmério tenha exercitado a prática de ensino mais aberta e 
intuitiva, tal como aprendia na faculdade.

 1 Para mais informações, ver Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 11 maio 1939. 
disponível em: <http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIo/do/BuscaGra-
tuitadodocumento.aspx?pagina=1&subdiretorio=&data=19390511&dataForm
atada=11/05/1939&Trinca=nULL&cadernoId=0/4/1/0&ultimaPagina=64&
primeiraPagina=0001&name=&caderno=diário oficial&enderecocompleto=/
PortalIo/diario1890-1990/entrega_2007-06-22/ocrFaltante/001584/
i05_04_01_06_06_025/1939/dIÁrIo oFIcIAL/maio/11/scan_1136.pdf>. 
Acesso em: 29 jan. 2009.
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em 13 de outubro de 1939, Mário Palmério se casou na cidade de 
santos (sP) com a uberabense cecília Arantes, filha do próspero fazen-
deiro cacildo Arantes e de Maria Pimenta Arantes (“certidão de casa-
mento”, 1939). contudo, naquela época, tal como vimos, Uberaba ace-
lerava o seu processo de urbanização no governo de Whady nassif. A 
imprensa publicava relatos entusiasmados das possibilidades da cidade, 
o gado alcançava preços assombrosos e um surto de construções parecia 
confirmar os melhores prognósticos para o desenvolvimento local. Má-
rio Palmério se convencia a cada dia de que as potencialidades econômi-
cas celebradas pela retórica dos distantes uberabenses de fato poderiam 
oferecer oportunidades inigualáveis para um ambicioso professor.

Por tudo isso, em dezembro de 1939, aos 23 anos, o irrequieto Mário 
Palmério abandonou a faculdade, pediu sua exoneração do colégio (“cer-
tificado”, 1968) e, depois de cinco anos morando longe, voltou à pacata 
Uberaba. chegando à cidade cheio daquela petulância típica dos jovens 
interioranos que passam uma temporada de estudos nas capitais, Mário 
aprenderia rapidamente e manejaria com muita desenvoltura os signos de 
prestígio daquela cidade. Além disso, a experiência cosmopolita parecia 
impulsioná-lo a vencer a modorrenta rotina interiorana, ou melhor, para 
utilizar os termos do jornalista orlando Ferreira (1927), a lamentável 
“resignação mineira” e sobretudo as persistentes “forças do atraso” que 
ainda emperravam o desenvolvimento local. é o que veremos a seguir.

De volta a Uberaba

Até 1939 observamos que Mário Palmério basicamente gravitava 
em torno do prestígio do pai. ou seja, ele aparecia na coluna social 
porque era o filho do juiz. somente a partir de 1940, quando retornaria 
a Uberaba para fundar o Liceu Triângulo Mineiro, é que Mário viria a 
obter sua própria distinção. A sequência de menções na coluna social 
do Lavoura e Comércio por ocasião de seu aniversário entre 1934 e 1940 
mostra com bastante clareza essa emancipação simbólica.2

 2 o diário não registrou o aniversário de Mário Palmério em 1936 e 1938.



A CONSTRUÇÃO DO MITO MÁRIO PALMéRIO 41

Fazem anos hoje [...] o talentoso moço Mário Palmério, filho do sr. 
dr. Francisco Palmério, íntegro juiz de direito de Ituiutaba. (Lavoura e 
Comércio, 1º.3.1934)

Fazem anos hoje [...] o talentoso jovem Mário Palmério, filho do sr. dr. 
Francisco Palmério, íntegro juiz de direito de da comarca de Ituiutaba. 
(ibidem, 1º.3.1935)

Fazem anos hoje [...] o distinto jovem Mário Palmério, querido filho 
do sr. dr. Francisco Palmério, ilustrado juiz de direito aposentado, e 
funcionário do Banco Hipotecário e Agrícola de santos [sic]. (ibidem, 
1º.3.1937)

Fazem anos hoje [...] o distinto e estimado moço sr. Mário Palmé-
rio, competente professor e jovem de apreciáveis prendas de caráter 
e cultura, ora residente na capital paulista, filho do sr. dr. Francisco 
Palmério, acatado juiz de direito aposentado residente nesta cidade. 
(ibidem, 1º.3.1939)

Fazem anos hoje [...] o distinto e estimado moço sr. Mário Palmério, 
jovem de apreciáveis qualidades de coração e caráter a que alia uma 
formosa inteligência. Muito estimado em nossa cidade onde dirige um 
bem organizado “curso de Madureza”, o distinto aniversariante será 
alvo, nesta data, de significativas homenagens de consideração e apre-
ço às quais nos associamos desejando-lhe longa e próspera existência. 
(ibidem, 1º.3.1940)

ou seja, aos 18 e 19 anos, Mário era apenas o “talentoso moço” 
ou “talentoso jovem” filho do “íntegro juiz” Francisco Palmério. Aos 
21 anos, em são Paulo, ele já era “distinto”, mas, evidentemente, o 
fato de ser filho do “ilustrado juiz” era mais relevante do que o cargo 
de funcionário do Banco Hipotecário. Aos 23 anos, ocorre um consi-
derável deslocamento na sua arquitetura biográfica. nessa ocasião, 
ele passou a ser mais do que “distinto”, mas também “estimado”, e, 
mais importante, seu papel como “competente professor” e “jovem 
de apreciáveis prendas de caráter e cultura” veio antes do fato de ser 
ele o filho do “acatado juiz”. Finalmente, aos 24 anos, ele continuava 
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distinto e estimado, acrescentara ao caráter e à “formosa inteligência” 
as “apreciáveis qualidades de coração”, mas a grande novidade é que 
finalmente Mário Palmério emancipara-se simbolicamente do pai, 
que nem sequer foi mencionado. Pela primeira vez, o renome de que 
desfrutava advinha de sua própria atuação social.

como podemos facilmente notar, até mesmo o progressivo 
acréscimo do número de palavras que o jornal empregou para se 
referir a ele no decorrer desse período é um indício relativamente 
preciso para medir a ascensão de seu prestígio social. vejamos: em 
1934, não era necessário mais do que 17 palavras para fazer menção 
ao seu aniversário. no ano seguinte, foram 20. em 1937, Mário 
mereceu 26. em 1939, o jornal já se dignava a publicar 38 palavras 
para lisonjeá-lo. Por fim, em 1940, o prestígio de Mário Palmério 
alcançara o índice de 58 palavras na concorrida coluna social do 
Lavoura e Comércio.

Um pequeno gráfico desse período de seis anos evidencia a tra-
jetória ascendente da consideração social expressa pelo aumento das 
deferências do diário.
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Gráfico 1 – número de palavras utilizadas na coluna social do Lavoura e Comércio por ocasião 
do aniversário de Mário Palmério entre 1934 e 1940.
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o prestígio do jovem Mário, no entanto, ainda não estava à altura 
da publicação de sua fotografia na data de seu aniversário. em geral, no 
dia 1º de março, essa honraria era destinada ao aniversariante santino 
Gomes de Matos. Para conquistar esse privilégio, Mário teria ainda 
que trabalhar bastante. e foi isso que ele fez.




