
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
FONSECA, AA. A construção do mito Mário Palmério: um estudo sobre a ascensão social e política 
do autor de Vila dos Confins [online]. São Paulo: Editora UNESP, 2012. O tempo da espera. pp. 172-
184. ISBN 978-85-393-0268-0. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons 
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative 
Commons Atribuição - Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de 
la licencia Creative Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 - O tempo da espera 
 

 

André Azevedo da Fonseca 



segundo Ato

A consAgrAção do mito



“Tudo começa pela mística e termina em 
política.”

Péguy apud chacon, 1998, p.37

o grande papel com que sonham os políticos mais pretensiosos, 
observa schwartzenberg (1978, p.21), é a figura de “herói” da nação: 
“é o homem excepcional, fadado ao triunfo, e depois à apoteose. o 
homem das façanhas, do entusiasmo e da glória. em suma: o ídolo 
proposto ao culto dos mortais”. nos períodos históricos especial-
mente conturbados, esses atores sociais não deixam de empenhar-se 
conscientemente para construir em torno de sua figura a imagem de 
“salvador” ou de messias de seu povo: “o chefe providencial, o chefe 
genial, médium do espírito nacional. é o profeta de sua raça. sempre 
imerso no solene, no sublime, na ênfase” (ibidem). 

vidente, profeta, chefe inspirado, é o guia infalível. o poder não lhe 
vem dos homens. Mas sim da história, do destino, de deus. este chefe 
providencial cerca-se de mistérios, para afirmar o caráter sobrenatural 
de sua vocação. esteta e artista da política, ele governa através de sinais, 
mobilizando os sentidos dos governados, mais do que sua razão. (sch-
wartzenberg, 1978, p.21)
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Para convocar a admiração e a adesão popular, esse gênero de lide-
rança política conta, acima de tudo, com a sua autoridade “carismática” 
– ou seja, com aquele tipo de legitimidade que, segundo Weber (1993, 
p.57), se fundamenta nos “dons pessoais e extraordinários do indiví-
duo” e na “devoção e confiança estritamente pessoais depositadas em 
alguém que se singulariza por qualidades prodigiosas, por heroísmo 
ou por outras qualidades exemplares que dele fazem o chefe”. desse 
modo, o líder carismático se distingue pela imagem de “ascendência” 
e “resplendor” e impõe-se à admiração por um “talento pessoal” e por 
uma espécie de “dom da graça”. 

de acordo com schwartzenberg (1978, p.22), para erguer e susten-
tar a imagem heroica perante o imaginário social, o líder deve cumprir 
um tríplice ofício de fazer o “espetáculo”, proporcionar o “sonho” e 
conceder a “certeza”. ou seja, em primeiro lugar, para desempenhar 
o seu papel perante o público, o herói faz do “cenário político” uma 
autêntica arena com todos os recursos necessários para a espetacu-
larização. “sobressaindo da monotonia da autoridade de rotina, é o 
homem-orquestra, o homem-prodígio, o homem-festa. sempre em 
representação.” como um “esteta da política”, o herói assume uma 
pose e se mostra sempre empenhado em administrar cuidadosamente 
as suas aparições públicas, fazendo disso uma verdadeira arte de im-
pressionar os espíritos. 

em seguida, armado o espetáculo, o líder carismático reúne as 
condições para exercer a função “profética e poética” de seu carisma. 
nas palavras de schwartzenberg (1978, p.22):

este fazedor de espetáculos é igualmente um provedor de sonhos. 
como se ao poder coubesse desempenhar uma função onírica. [...] o guia 
se ergue então acima do prosaico cotidiano a fim de traçar uma nobre pers-
pectiva. com sua cota de mito e de sonho, de maravilhoso e de irracional. 
com isso o herói se faz profeta, se não visionário. 

enfim, ao lado do esplendor e do sonho, o papel do herói se traduz 
também na sensação de segurança conferida pela ideia confortadora 
de uma “certeza” que ele traz nas mãos e oferece ao espírito de seu 
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povo: “Tendo o domínio da segurança, ele ajuda a vencer a angústia, 
a incerteza dos períodos difíceis e de mudanças. Porque o herói não 
pode errar. ele sempre enxerga mais longe, mais claro e mais certo” 
(ibidem, p23). Por isso, Balandier (1982, p.7) argumenta que é pre-
cisamente o “mito do herói” que exprime a teatralidade política em 
toda a sua intensidade, pois, como vemos, esse personagem inspira 
uma autoridade mais “espetacular” do que rotineira e, por isso, conta 
com grande poder de mobilização.

Quanto à força dessa mitologia no imaginário social, é importante 
notarmos que a racionalização política que marcou o desenvolvimento 
do estado e da cidadania moderna não parece ter apagado inteiramente 
os antigos sistemas de crenças que ordenavam os costumes. como ob-
serva Balandier (1982, p.17), as sociedades contemporâneas ocidentais 
estão, sob vários aspectos, mais próximas da tradição do que aparen-
tam: “elas mudaram o modo da representação, mas não tocaram no 
essencial. Um candidato ao cargo supremo não pode irromper, surgir 
do desconhecido, a não ser em circunstâncias excepcionais que façam 
dele um herói e salvador”. 

evidentemente, para que o herói ascenda ao apogeu, é preciso que 
ele corresponda a condições históricas bem objetivas. A princípio, Gi-
rardet (1987, p.51) observa a necessidade de existir, nos setores da opi-
nião que se espera conquistar, uma certa “situação de disponibilidade”, 
um “estado prévio de receptividade” às ideias e valores representados 
pela mitologia do personagem. em outras palavras, a mensagem do 
mito político deve corresponder a um código já inscrito no imaginário 
coletivo: “Aqueles mesmos que quisessem jogar com o imaginário se 
veriam obrigados, assim, a submeter-se às suas exigências. o mito 
existe independentemente de seus usuários eventuais; impõe-se a 
eles bem mais do que eles contribuem para sua elaboração” (ibidem). 

Pois bem. o processo de heroificação, explica Girardet (1987), 
apresenta-se, em geral, organizado em três etapas sucessivas. A primei-
ra delas é o tempo da “espera e do apelo”, aquele em que “se forma e se 
difunde a imagem de um salvador desejado, cristalizando-se em torno 
dela a expressão coletiva de um conjunto, na maior parte das vezes 
confuso, de esperanças, de nostalgias e de sonhos” (ibidem, p.72). Há 
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também o tempo da “presença” e o tempo da “lembrança” – aquele em 
que a figura do herói, lançada de novo ao passado, vai “modificar-se 
ao capricho dos jogos ambíguos da memória” (ibidem).

entre os tempos da “espera” e da “presença”, a condição histórica 
necessária para a emergência das mitologias políticas é a ocorrência 
de uma crise. na verdade, schwartzenberg (1978) e Balandier (1982) 
são unânimes ao argumentarem que os períodos de crise são, de fato, 
a circunstância imprescindível ao surgimento do herói, que costuma 
ser reconhecido como um mito, não propriamente em função de sua 
capacidade e competência, mas sim em virtude de sua “força dra-
mática”. o herói aparece, age, provoca a adesão e recebe o poder. A 
surpresa, a ação e o sucesso são as três leis do drama que lhe dão vida.

Girardet (1987, p.180) também observa que é precisamente no 
segundo plano das grandes perturbações políticas que são despertadas 
as “efervescências mitológicas” favoráveis à ascensão do herói: “é nos 
períodos críticos que os mitos políticos afirmam-se com mais nitidez, 
impõem-se com mais intensidade, exercem com mais violência o seu 
poder de atração”. os sistemas mitológicos procuram sempre respon-
der a situações de vacuidade, de inquietação, de angústia ou de con-
testação que são desencadeadas nas acelerações brutais do processo de 
evolução histórica, nas rupturas repentinas do meio cultural ou social 
ou na desagregação dos mecanismos de solidariedade que ordenam a 
vida coletiva: “Também não é à-toa que eles parecem muito geralmen-
te encontrar seu impulso motriz no interior de grupos minoritários, 
ameaçados ou oprimidos – ou sobre os quais pesa, em todo caso, um 
sentimento de ameaça ou de opressão” (ibidem).

Por isso, é na crise que determinadas estruturas arquetípicas se con-
figuram em busca de uma explicação para as inquietações históricas. 
em geral, esse empenho em firmar significados em meio à instabilidade 
se manifesta por meio de “anúncios proféticos”, tais como:

denúncia de uma conspiração maléfica tendendo a submeter os po-
vos à dominação de forças obscuras e perversas. Imagens de uma idade 
de ouro da qual convém redescobrir a felicidade ou de uma revolução 
redentora que permite à humanidade entrar na fase final de sua história e 
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assegura para sempre o reino da justiça. Apelo ao chefe salvador, restau-
rador da ordem ou conquistador de uma nova grandeza coletiva. A lista 
recapitulativa está longe de encerrar-se. (Girardet, 1987, p.11)

segundo Baczko (1985, p.300), foi com a instalação do estado e 
a relativa autonomia do poder político que as técnicas de manejo dos 
imaginários sociais se desritualizaram e ganharam autonomia: “no 
decurso do longo caminho histórico que conduz dos mitos com impli-
cações ideológicas às ideologias que escondiam uma parte dos mitos 
seculares, formou-se progressivamente uma atitude instrumental e 
utilitária perante os imaginários sociais”. dessa forma, a invenção de 
novas técnicas implicou uma manipulação cada vez mais sofisticada 
e especializada da imaginação social, e, a partir desse momento, a his-
tória do domínio dos imaginários passa a confundir-se com a história 
da propaganda.

nos regimes democráticos, as potencialidades dramáticas das mi-
tologias políticas são naturalmente menos intensas do que em outras 
naturezas de regime, tais como as ditaduras e os totalitarismos. no 
entanto, o sistema democrático não deixa de armar seu palco para a arte 
da persuasão e da criação de efeitos que favoreçam o reconhecimento 
do representante pelo representado. como nota Balandier (1982, p.8), 
a democracia dramatiza principalmente nas eleições, ocasião em que 
“uma partida nova parece ser jogada”. As técnicas de publicidade 
oferecem meios poderosos para a encenação da “dramaturgia demo-
crática” e reforçam a importância das aparências ao relacionarem o 
sucesso dos homens de poder à qualidade de sua imagem pública.

no capítulo anterior, tivemos a oportunidade de estudar detalha-
damente o processo de ascensão social de Mário Palmério na sociedade 
uberabense. contudo, para que ele fosse alçado à condição de herói ou 
de mito político, sua imagem pública deveria revelar uma profunda 
correspondência com os sonhos e as expectativas da população local, 
que, por sua vez, sentia-se cada vez mais frustrada e desolada perante 
as crises social, econômica, política e identitária que conturbavam a 
região. é o que veremos a seguir.



Quando o Brasil declarou guerra ao eixo, em março de 1942, uma 
intensa propaganda de teor patriótico procurou mobilizar o país para o 
imaginário da guerra. Por conseguinte, aquele compromisso habitual 
com a nação dos tempos de estado novo (cf. capelato, 1998) foi su-
bitamente elevado ao status de absoluta prioridade nacional, de modo 
que a manifestação ostensiva do patriotismo se configurou como a mais 
preciosa virtude social do “bom brasileiro”. essa mudança de patamar 
é visível nos jornais da época.

como argumenta cytrynowicz (2000), é evidente que essa mobili-
zação deve ser interpretada como uma espécie de “álibi” para legitimar 
as ações da ditadura estado-novista. Para vargas, a guerra oferecia a 
oportunidade de “mobilizar a população e uni-la em torno das Forças 
Armadas e de ideais cívicos nacionalistas” (ibidem, p.19). no entan-
to, as formas como as pessoas se apropriaram dessas mensagens no 
cotidiano foram muito variadas. no caso de Uberaba, se há pouco 
tempo as elites sociais atuavam para serem admiradas e legitimadas 
por sua índole humanitária e por seu “bairrismo” localista, a partir da 
intensificação da propaganda patriótica esses atores sociais passaram 
a buscar a distinção sobretudo por meio da exibição pública de um 
inabalável patriotismo, de um vínculo sagrado com a nação e de um 
inquestionável espírito de brasilidade. ou seja, em um admirável 
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senso de oportunismo, aqueles círculos autocongratulatórios apren-
deram rapidamente a incorporar os novos valores para que pudessem 
permanecer em movimento.

Figura 49 – o estado novo convoca o apoio do povo à participação do Brasil na guerra.

e foi assim que um verdadeiro alvoroço nacionalista animou os 
diferentes estratos das elites locais. na rádio Pre-5, de Quintiliano 
Jardim, foi criado o programa diário “Hora cívica”, que tinha o ob-
jetivo de “incentivar o ardor patriótico” e divulgar instruções para o 
combate ao “quinta-colunismo que infesta o nosso meio a serviço das 
nações agressoras” (Lavoura e Comércio, 26.8.1942, p.3). desse modo, 
os uberabenses mais ilustres eram diligentemente selecionados para 
proferirem discursos animados pela rádio local, como se estivessem eles 
mesmos conduzindo tropas uberabenses pelas trincheiras da guerra ou 
liderando perseguições implacáveis aos sombrios espiões. ou melhor, 
nas palavras do próprio Lavoura e Comércio (3.9.1942, p.3), os “ele-
mentos mais fulgurantes de nossos meios intelectuais” pronunciavam 
discursos “esplêndidos”, “brilhantes” e “eloquentes” e recebiam “os 
mais calorosos aplausos” no auditório da Pre-5.
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o médico José Muniz de Melo, por exemplo, afirmou no programa 
a sua disposição em “defender a honra da pátria ultrajada e, se preciso, 
com o nosso próprio sangue, traçando mais uma página gloriosa da 
nossa história”. Por meio de uma retórica que mesclava uma termi-
nologia médico-cirúrgica e um bestiário mitológico com uma série de 
alusões religiosas aliadas a um patriotismo messiânico, Melo lamentou 
a “tragédia sinistra desenfreada pelas forças do mal”, expressou sua 
repulsa pela “covarde” e “traiçoeira” agressão do “eixo sanguinário” 
e convocou os uberabenses a esmagar “esse polvo gigantesco e sinistro 
que se chama ‘quinta coluna’ e cujos tentáculos procuram esmagar nos-
so país”. em certo momento, referindo-se ainda ao quinta-colunismo, 
o médico conclamou: “extirpemos, de uma vez para sempre esse 
cancro do organismo de nossa pátria e, só assim, nos sentiremos livres 
dessa ameaça tenebrosa à segurança nacional”. e por fim, pronunciou 
uma oração épica aos heróis anônimos do campo de batalha: “aceitai a 
dádiva sincera dos nossos corações genuflexos perante o altar da pátria, 
pela qual morrestes – o nosso Brasil!” (ibidem, 26.8.1942, p.3). 

entretanto, nem tudo era pretexto para espetáculo nesses tempos 
de guerra. Já em maio de 1942, a cidade passara a sofrer racionamento 
de combustível, o que paralisou o comércio, trazendo transtornos con-
sideráveis à vida local. Toda uma safra cultivada em sítios e fazendas 
circunvizinhos não tinha como ser transportada por caminhões para o 
mercado uberabense, e os primitivos carros de boi não eram suficien-
tes – e nem adequados para tal (ibidem, 25.5.1942, p.6). em agosto, 
por consequência da falta de combustível, a crise de abastecimento se 
agravou e a cidade sofreu escassez de carne, leite (ibidem, 29.8.1942, 
p.3) e também de álcool para uso de veículos de tração mecânica (ibi-
dem, 31.8.1942, p.6). 

Além disso, o noticiário sobre a escalada de destruição da guerra 
passou a despertar uma sensação cada vez maior de desamparo e 
incerteza, sobretudo entre os jovens. Uma proclamação de univer-
sitários uberabenses, que cursavam faculdades no rio de Janeiro, 
indica o teor dessa insegurança: “é angustiosa a fase que atravessa o 
mundo. Quando a imensa fogueira reacendeu no coração da europa 
e começou a alastrar-se, pressentimos que o grande incêndio atingiria 
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a nossa pátria” (ibidem, 24.9.1942, p.1). em suas memórias, o então 
estudante Lincoln Borges de carvalho (2006, p.88) sintetizou do 
seguinte modo a disposição de ânimo de sua geração: “não importa 
que estivéssemos geograficamente longe das batalhas: esses dias nos 
marcaram. seja pela destruição estatelada luminosa caída nos céus 
escuros dos bombardeios, seja pelas privações, dificuldades, limites e 
temores que nos afligiram na carne!”.

como vimos, toda essa representação literária das angústias e dos 
martírios daquela geração inspirava nos intelectuais locais um discurso 
messiânico que procurava representá-los como salvadores intrépidos a 
lutar contra os “monstros maus” que tentavam “destruir e aniquilar” a 
liberdade – para usar as palavras de José Mendonça (Lavoura e Comér-
cio, 16.2.1943, p.2). Apesar de não sofrer as consequências objetivas da 
devastação da guerra, as elites ilustradas de Uberaba jamais deixavam 
de se incluir entre os homens imersos nos “gemidos, sofrimentos, lá-
grimas e sangue por toda a parte”. no seu imaginário, eles eram, sem 
sombra de dúvida, heróis de seu tempo, tal como chegou a proclamar 
José Mendonça (ibidem):

e, afinal, cada um de nós, cheios de cicatrizes e lembrando os com-
panheiros que tombaram gloriosos na peleja, poderá olhar com ternura, 
o seu próprio filho e exclamar:

“– Meu filho, és um homem livre!”
será este o destino heroico de nossa geração.

diante do caráter mítico desse imaginário, foi natural que José 
Mendonça afirmasse, em outro artigo, que o mundo precisava de sa-
cerdotes e professores para a “reconstrução do mundo” e a “restauração 
da civilização”. depois da guerra, argumentava, milhões de homens 
atormentados por toda sorte de angústias e sofrimentos estariam com 
o “sistema nervoso abalado” e “convicções morais subvertidas”. Por 
isso, aquela era a hora de os padres e mestres atuarem no meio social 
para “resgatar a humanidade do materialismo rude, dos nacionalismos 
estreitos e agressivos, da violência e do ódio, salvando-as da hecatombe 
e do suicídio” (ibidem, 15.6.1944, p.2).
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como vimos, as elites ilustradas uberabenses jamais deixaram de 
se empenhar para relacionar o ideal da educação a uma representação 
simultaneamente heroica e sagrada de si mesmas. naqueles tempos 
de guerra e holocausto na europa, os intelectuais – que naquela cidade 
eram necessariamente jornalistas ou professores – passaram a se auto-
descrever como autênticos guerreiros que deveriam assumir a missão 
de resgatar a razão e trazê-la de volta à humanidade. “o conflito que 
ainda ensombra a vida de todas as nações da terra mostrou, perfei-
tamente, que a educação é o problema fundamental da espécie, que 
preparar e valorizar o fator humano é a condição essencial da vitória na 
guerra e na paz”, escreveu ruy novais (ibidem, 11.7.1944, p.2). desse 
modo, notamos que a conotação mítica que se atribuía ao ofício e ao 
papel social do professor Mário Palmério não dizia respeito apenas à 
sua figura, mas era uma questão de contexto cultural: na prática, todos 
aqueles envolvidos na atividade da educação estavam perfeitamente 
aptos a reivindicar uma imagem sacralizada. A questão é que, como 
Palmério era representado como um “incansável” criador de escolas, 
foi natural que atraísse mais adjetivos.

À medida que as tropas aliadas conquistavam posições nos fronts 
de batalha, outro estado de espírito começou a emergir por entre as 
ambiguidades da política do estado novo. Paulatinamente, a presen-
ça do Brasil na guerra ao lado das democracias passou a inspirar, na 
opinião pública nacional, um cada vez menos disfarçado discurso de 
liberdade política. skidmore (1979, p.72) observou que vargas esteve 
consciente sobre a nova atmosfera ao sinalizar, por diversas vezes, a 
sua intenção de “reajustar a estrutura política da nação”. Quando se 
analisa o caso de Uberaba, notamos que, se em setembro de 1942, por 
exemplo, José Mendonça se dispunha a defender o ato que declarara 
o “estado de guerra” e estabelecera uma série de restrições em todo o 
território nacional (Lavoura e Comércio, 2.9.1942, p.2), em setembro de 
1944 já estaria defendendo abertamente a democracia e o “governo do 
povo pelo povo” (ibidem, 14.9.1944, p.2). Pouco a pouco, a imprensa 
local se tornaria mais aberta e mais crítica, de modo que as contradições 
sociais passaram a ser mais bem reportadas e os articulistas se sentiram 
mais à vontade para empreender alguma crítica social: 
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vêm vindo aí as eleições. Qual o dia certo, ninguém sabe. Mas que 
elas vêm ninguém nega, porque já foi proclamado, de público, por aqueles 
que estão empoleirados nos postos de comando. [...] como brasileiro, já 
tirei do fundo de uma mala velha o meu título de eleitor [...]. Foi usado 
poucas vezes e está novinho em folha. Também pudera, tanto tempo sem 
ser usado... (Lavoura e Comércio, 18.4.1945, p.3)

no dia 7 de maio de 1945, o Lavoura noticiou que a população de 
Uberaba estava comemorando entusiasticamente o fim da guerra. A 
prefeitura decretou feriado municipal e as escolas interromperam as 
atividades para que todos pudessem celebrar “a maior data de toda 
a humanidade”, qual seja: “a vitória das nações livres sobre aqueles 
que se propuseram a escravizar o mundo, com a tirania, a opressão e 
a barbárie” (ibidem, 7.5.1945, p.6, 2). esse clima de esperança que 
acendia o imaginário de uma nova era mundial de paz foi expresso em 
inúmeros artigos publicados no Lavoura e Comércio. o próprio José 
Mendonça, ao celebrar a criação da organização das nações Unidas, 
por exemplo, manifestou em tons apoteóticos o ideal de que “todos 
os homens, todas as mulheres e todas as crianças possam viver feli-
zes, redimidos de todas as opressões e de todos os temores” (ibidem, 
23.1.1946, p.2).

enfim, somando-se a essa expectativa em relação aos bons ventos 
que pareciam começar a guiar os destinos do mundo, as eleições pre-
sidenciais de 1945, a queda de vargas e o retorno à vida democrática 
com um novo governo inaugurado sob expectativas de “normalização” 
econômica despertariam sensibilidades políticas inéditas em toda uma 
geração de jovens adultos que, tal como Mário Palmério, jamais haviam 
experimentado a cidadania democrática. 




