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7 - O anúncio do herói 
 

 

André Azevedo da Fonseca 



em novembro de 1945, em pleno período de campanha eleitoral, 
um serviço de alto-falante passou a anunciar a realização de uma gran-
de passeata que reuniria estudantes de todos os estabelecimentos de 
ensino de Uberaba para homenagear um dos candidatos à Presidência 
da república. nessa ocasião, um aparentemente apartidário Mário 
Palmério foi o único diretor que se preocupou em informar que os seus 
colégios não tinham nenhuma ligação com aquela iniciativa: “seus 
alunos são, em sua quase absoluta maioria, menores; não são eleitores, 
e não receberam, da diretoria do estabelecimento, qualquer insinuação 
para que se manifestassem publicamente por este ou aquele candidato” 
(Lavoura e Comércio, 29.11.1945, p.2). o informe no Lavoura e Comér-
cio não mencionava qual candidato estava propagandeando a passeata 
dos estudantes. no entanto, naquele mesmo dia, o jornal publicava 
uma lista de mulheres uberabenses que manifestavam o apoio à can-
didatura de eurico Gaspar dutra. e assim o leitor era informado que 
cecília Arantes Palmério, a esposa de Mário Palmério, era uma das 
que subscreviam a carta. dessa forma, ficaram claras as preferências 
políticas do casal, mais próximas de dutra e do getulismo do que da 
oposição udenista (ibidem, 29.11.1945, p.4). 

é importante observar que uma das características marcantes 
da história da sociedade brasileira dos anos 1940 foi essa crescente 
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expectativa na transformação estrutural do Brasil com vistas à cons-
trução de um país moderno e promissor. como observou Lucia de 
Almeida neves (2001, p.171), nesse período desenvolveram-se um 
“forte sentido de esperança” e uma “consciência da capacidade de 
intervenção humana sobre a dinâmica da História” em busca de um 
“projeto de nação” comprometido com o desenvolvimento social. no 
ideário de grande parte daquela geração, os meios necessários para 
alcançar o progresso e o bem-estar da sociedade seriam encontrados 
no “nacionalismo, na defesa da soberania nacional, nas reformas das 
estruturas sócio-econômicas do país” e na “ampliação dos direitos 
sociais dos trabalhadores” (ibidem, p.171). em suma, a esperança, 
o reformismo, o distributivismo e o nacionalismo foram elementos 
essenciais da “utopia desenvolvimentista” que se constituiu em um 
verdadeiro signo daquela época. Assim, vemos que, nesse tempo, 
Mário Palmério era apenas um entre toda uma geração entusiasmada 
pelos ideais do trabalhismo.

vimos que, no decorrer dos anos 1940, Palmério jamais deixou de 
trabalhar para conquistar uma notoriedade pública que superava – e 
muito – um mero empenho corriqueiro por visibilidade comercial. 
contudo, até 1949 o professor ainda não havia manifestado publica-
mente nenhum interesse em ingressar na vida partidária. é verdade 
que sua atividade profissional fomentava a interpretação de que ele 
era uma das lideranças sociais que mais participavam do desenvolvi-
mento do Triângulo Mineiro. essa impressão seria fortalecida com as 
ações assistencialistas empreendidas pela Faculdade de odontologia 
por meio da policlínica e sobretudo pela instantaneamente popular 
“turma volante”, formada por estudantes que prestavam atendimento 
odontológico gratuito na cidade e na região. essas iniciativas fizeram 
com que Mário Palmério fosse recorrentemente homenageado e 
conquistasse grande visibilidade tanto entre a população como entre 
os poderes públicos (O Triângulo, 24.3.1949, p.2). em abril de 1949, 
por exemplo, em acordo com a prefeitura de veríssimo, os alunos 
de odontologia foram mobilizados para prestar serviços às crianças 
daquela cidade. Mário Palmério fez questão de integrar a comitiva e 
acompanhar pessoalmente os trabalhos: “no grupo escolar de verís-
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simo foram atendidas cerca de cem crianças, feitas cento e dezesseis 
extrações e precedida a uma profilaxia dentária geral” (Lavoura e 
Comércio, 22.4.1949, p.2). Palmério prometia a prestação de serviços 
nas escolas municipais da zona rural e fazia questão de propagandear 
a iniciativa em todos os detalhes. Um projeto de um convênio entre 
a faculdade e a secretaria de saúde e Assistência do estado de Minas 
previa assistência dentária às crianças de 6 a 14 anos em Uberaba e nos 
municípios de campo Florido, conceição das Alagoas, conquista, 
nova Ponte, sacramento e veríssimo (O Triângulo, 25.11.1949, p.4). 
com todas essas ações sociais, o nome de Mário Palmério popularizou-
-se entre as famílias pobres, de modo que o professor parecia confirmar 
a ideia de que era “um dos maiores benfeitores de nossa terra” (Lavoura 
e Comércio, 25.6.1949, p.1). na medida em que se aproximavam as 
eleições gerais de 1950 – em que seriam eleitos vereadores, prefeitos, 
deputados estaduais e federais, governadores e presidente da república 
–, Mário Palmério, representado como um verdadeiro herói, parecia 
cada vez mais tentado a lançar sua candidatura a algum cargo à altura 
do conceito que ele e a imprensa local faziam de seu nome.

A primeira iniciativa que indica esse interesse pode ser observada 
quando ele aproveitou a já tradicional cerimônia de entrega de diplomas 
do colégio Triângulo Mineiro para proferir um discurso que, visto 
em retrospectiva, se configurou como o prenúncio de sua plataforma 
eleitoral. na verdade, o próprio Lavoura e Comércio, conscientemente 
ou não, antecipou que aquele discurso fora “um verdadeiro programa 
de arrojadas iniciativas” em favor do Triângulo Mineiro. diversos 
elementos indicam a importância simbólica desse evento para o imi-
nente lançamento de sua candidatura. Primeiramente, naquele ano, 
o paraninfo dos alunos, centro de todo o prestígio da cerimônia, foi o 
próprio Mário Palmério. A mesa de honra foi ocupada por Quintiliano 
Jardim, diretor do Lavoura e Comércio; pelo vice-prefeito e presidente 
do PTB, Antônio Próspero; além, evidentemente, do paraninfo Mário 
Palmério. A presença de Próspero e a ausência do prefeito Boulanger 
Pucci são muito significativas, pois assinalam a que facções políticas 
Palmério estava disposto a se filiar. Além disso, a distinção a Quintilia-
no garantia, é claro, uma oportuna nova sessão de elogios no Lavoura. 
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e foi assim que Mário Palmério apareceu descrito pelo diretor do jornal 
como “pioneiro do ensino superior nesta região, moço de invejável 
capacidade de realização, a quem Uberaba já servia um sem número 
de benefícios no campo da instrução” (ibidem, 16.12.1949, p.6).

o discurso de Palmério esteve repleto de argumentos que pro-
curavam estimular, nas entrelinhas, uma aclamação natural de seu 
nome para as eleições de 1950. Aproveitando-se daquela privilegiada 
cerimônia de autoconsagração, o professor encarregou-se de incitar 
uma grande expectativa sobre um tipo ideal de representante político 
triangulino que, antes de tudo, se ajustava rigorosamente ao papel 
social que ele próprio desempenhava conscientemente no imaginário 
daquela sociedade. naturalmente, esse homem público invocado em 
seu discurso era aquele que compreendia a centralidade da educação 
nas políticas públicas de desenvolvimento.

“As [...] solenidades de entrega de diplomas e certificados a cente-
nas e centenas de jovens estudantes permitem-nos dar larga aos mais 
ousados prognósticos, permitem-nos encarar com as perspectivas as 
mais audaciosas o futuro de nossa terra.” ora, se o progresso de um 
povo era medido pela “cultura e instrução de seus filhos”, argumentou, 
as famílias uberabenses demonstravam profunda compreensão social, 
pois não estavam medindo esforços para encaminhar as crianças à 
escola e garantir-lhes uma vida de trabalho honrado: “sabe deus que 
sacrifícios isto custou a seus pais”. Por tudo isso, Palmério defendeu 
que era preciso pleitear “incansavelmente dos poderes públicos, esco-
las, escolas e mais escolas, exigindo o emprego do dinheiro arrecadado 
em impostos, na construção e custeio de estabelecimentos de ensino” 
(ibidem, 17.12.1949, p.8, 3).

“sabemos, nós, melhor do que ninguém, dos sofrimentos dos pais 
quando se sentem incapazes de proporcionar colégio, uniformes e livros 
para os filhos” (ibidem), insistiu Mário Palmério, defendendo também, 
em um discurso que sugeria o mais desprendido altruísmo, que, en-
quanto o ensino secundário estivesse nas mãos da iniciativa particular, 
as despesas de manutenção das escolas continuariam a exigir a receita 
produzida pelos alunos, o que inviabilizaria o ingresso de crianças 
pobres. Milhares de jovens poderiam ser portadores dos certificados de 
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ensino e ter acesso a trabalhos compensadores, vislumbrava Palmério, 
se os governos acordassem para a urgência de criar escolas gratuitas ao 
povo. “Utopia? não. compreensão, apenas, cada vez mais, por parte 
de nossos homens públicos: compreensão do fato evidente de que é a 
escola, somente a escola, é que traz o progresso” (ibidem) – sentenciou 
o hábil orador, arrogando inquestionável conhecimento de causa.

Mais escolas primárias, secundárias, técnicas e superiores! Houvesse, 
no Brasil, mais faculdades de medicina e mais médicos estariam cuidando 
da saúde do povo; mais escolas de odontologia e não estaríamos assistindo 
ao espetáculo deprimente de um povo de dentes podres, fonte de um sem 
número de moléstias dizimadoras; mais escolas de engenharia, e o nosso 
problema de estradas e comunicações não será tão cruciante. Mais escolas 
outras e mais outros e mais outros profissionais competentes à testa de 
serviços sem os quais não pode haver progresso. Mais povo alfabetizado 
e menor a ignorância dolorosa que inutiliza o nosso braço para a movi-
mentação das fontes produtoras.

Tudo isso, meus caros amigos, tem sido dito e repetido. nunca é 
demais, porém, insistir. ou insistimos e progrediremos ou calamo-nos 
e pereceremos. (ibidem)

Alegando que o problema da educação no interior era ainda mais 
crucial, Palmério defendia que Uberaba e o Triângulo Mineiro já 
tinham todas as condições para abrigar uma universidade, sobretudo 
tendo em vista o sucesso da Faculdade de odontologia e da recém-
-criada Faculdade de Filosofia são Tomaz de Aquino, em 1948. “não 
fiquemos, entretanto, esperando que a Universidade nos caia do céu” 
– proclamou o diretor. “ela só virá depois de um trabalho harmônico 
e persistente de todas as camadas sociais de nossa terra. é preciso que 
o povo sinta a sua necessidade e que aqueles homens que se julgam 
capaz de fundá-la, unam-se e se disponham a tal empresa” (ibidem). 

sabendo que o público daquela noite era formado de familiares 
de várias cidades da região, Palmério teve o cuidado de instigar a 
imaginação e o amor-próprio dessas pessoas ao sugerir que, se Ube-
raba era sede natural de uma grande escola de veterinária e zootecnia, 
Ituiutaba, por sua vez, município que detinha “as melhores terras do 
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mundo”, era a zona ideal para a criação de uma escola de agricultura. 
Além disso, “Uberlândia, Araguari, Araxá, Prata, Frutal etc. etc. todas 
essas cidades têm condições mais que favoráveis para abrigar escolas 
técnicas e superiores”, profetizou o orador. “Temos o direito de sonhar 
grandes coisas para o nosso Triângulo Mineiro”. se o povo triangulino 
se unisse, assegurou Mário Palmério, seria capaz de fazer “milagres” 
até se tornar a região líder do estado. “somos força política e econômica 
respeitável e o nosso mal é o de nunca termos exigido o reconhecimento 
desse fato. Pedir, não deve ser o nosso papel. devemos demonstrar o 
que somos, exigir o reconhecimento do nosso valor e a liderança para 
solucionar os nossos problemas.” Por tudo isso, Palmério reivindicava 
que todos os presentes deveriam voltar para casa possuídos do orgulho 
de serem mineiros e, acima de tudo, triangulinos. 

Procuremos criar condições melhores para o progresso de nossos fi-
lhos e campo fértil para o desenvolvimento de suas aptidões. Façamo-los 
sentir orgulhosos de serem filhos desta grande terra e lutemos para que, 
aqui mesmo no Triângulo Mineiro, encontrem as escolas superiores de 
que necessitam. [...]

Instalemos a Universidade do Triângulo Mineiro, sozinhos, se assim 
for necessário; os governos virão com o seu auxílio, já que é sua função 
prestigiar as obras que visam o progresso da nação. (ibidem)

Portanto, vemos que, nessa ocasião, o socialmente consagrado Má-
rio Palmério já tramava e ensaiava o papel de um personagem heroico 
que, diante das crises que inquietavam aquela sociedade, mostrava-
-se capaz de fabular um futuro de glórias para o seu povo (“Temos o 
direito de sonhar grandes coisas para o nosso Triângulo Mineiro”), de 
promover a união sagrada da comunidade triangulina no seio de Minas 
Gerais (“Unidas, o seu povo fará milagres. Acreditemos na sua força e 
seremos os líderes de nosso estado”), de elevar a autoestima dos habi-
tantes (“devemos demonstrar o que somos, exigir o reconhecimento 
do nosso valor e a liderança para solucionar os nossos problemas”), de 
apontar caminhos entre os dilemas de seu tempo (“ou insistimos e pro-
grediremos ou calamo-nos e pereceremos”), de mobilizar os corações 
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para a ação (“não fiquemos, entretanto, esperando que a Universidade 
nos caia do céu”) e de encorajar a luta redentora (“Façamo-los sentir 
orgulhosos de serem filhos desta grande terra e lutemos...”) com a 
audácia do mais abnegado heroísmo (“Instalemos a Universidade do 
Triângulo Mineiro, sozinhos, se assim for necessário”).

o anúncio do herói, entretanto, ainda estava por vir. como vere-
mos, Palmério parecia apenas aguardar um pretexto mais oportuno, 
que não tardaria...

O manifesto fundador

nos primeiros dias de janeiro de 1950, as articulações políticas com 
vistas às eleições que seriam realizadas apenas no dia 3 de outubro já 
eram o assunto número um nas capas dos jornais regionais. essa excita-
ção precoce era compreensível. Todo o país estava afoito para vivenciar, 
no ainda distante mês de outubro, as segundas eleições presidenciais da 
nova experiência democrática brasileira. Getúlio vargas, com discrição 
e perspicácia, ia apagando a sua imagem de ditador e consolidando seu 
aspecto de democrata, procurando dinamizar o seu PTB, sobretudo 
por meio da propagação dos ideais do trabalhismo (skidmore, 1979, 
p.103). A Udn, movida por um obsessivo antigetulismo, alimentava 
sofregamente a esperança de alcançar o poder e acirrava ainda mais a 
disputa pela adesão dos eleitores.

A política do Triângulo Mineiro, por sua vez, era animada pelo 
I convênio dos Prefeitos do Pontal do Triângulo, realizado entre os 
dias 6 e 8 de janeiro de 1950, na cidade de Ituiutaba, quando chefes de 
executivo e representantes de doze cidades1 se reuniram para discutir 
soluções para o desenvolvimento regional. Poços artesianos, coope-
rativas agrícolas e crédito rural, mecanização da lavoura, assistência 
social, criação de armazéns gerais, agências telegráficas e bibliotecas 

 1 campina verde, canápolis, comendador Gomes, Frutal, Itapagipe, Iturama, 
Monte Alegre de Minas, Prata, santa vitória e Tupaciguara, Uberaba e Ituiutaba 
(o Triângulo, 9.1.1950, p.1).
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públicas, questões de urbanismo, serviços de dedetização, problemas 
referentes à situação dos detentos e uma proposta de criação da escola 
elementar de Agricultura foram alguns dos assuntos debatidos. no 
entanto, a grande questão política que terminou por marcar o evento 
partiu das queixas genéricas em relação ao desprezo do governo do 
estado à região, em um descontentamento que foi crescendo até ex-
plodir, ao final do encontro, em uma excitada exaltação à emancipação 
dos triangulinos.

“cansado de ficar abandonado, desiludido de promessas que 
nunca se cumprem, assistindo ao morrer sem eco das vozes dos seus 
apelos inutilmente renovados, o homem do interior sacode de si o peso 
de submissões de uma resignação infinita”, conclamou o Lavoura e 
Comércio (12.1.1950, p.1-2_, registrando que o slogan do encontro era 
precisamente: “contra o descaso e o abandono do governo do estado”.

Uma edição especial do diário O Triângulo (28.1.1950, p.3) estam-
pou o provocativo título: “Liberdade! Ainda que tardia”. A matéria 
conferia grande destaque para a declaração atribuída, dessa vez, ao 
próprio prefeito de Uberaba, Boulanger Pucci: “Uberaba está no pontal 
do esquecimento do governo estadual mineiro”. o jornal publicou a 
íntegra do discurso de abertura proferido pelo prefeito de Ituiutaba, 
Mario natal Guimarães, em que ficaram explícitos o ressentimento 
da elite política regional em relação à capital e a disposição das cidades 
triangulinas em se unir para reacender o movimento separatista:

de longos anos sentimos arcar sobre este rincão da terra mineira o peso 
do esquecimento pelo governo. Uma região, cujas terras fertilíssimas são 
conhecidas, sem exagero, como as melhores do mundo; cujo potencial 
hidráulico é um dos maiores do Brasil; cuja produção agrícola e pastoril é 
a primeira do estado e cujas rendas estaduais e federais estão em primeiro 
lugar quanto às regiões do interior; essa região, no entanto, é conhecida 
pelos nossos governantes, apenas através de relatórios administrativos ou 
mediante, viagens de candidatos a futuros cargos públicos. [...]

era preciso, portanto, que lançássemos o nosso brado: LIBERTAS 
QUAE SERA TAMEM – Liberdade ainda que tardia. (O Triângulo, 
28.1.1950, p.3)
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no decorrer de seu pronunciamento, cuja retórica fundamentava-
-se, acima de tudo, no heroico ideal de “liberdade” (tão caro à mitologia 
da mineiridade), Guimarães reivindicou uma nova rede de estradas, 
reclamou a instalação de centrais elétricas e protestou pela criação de 
escolas para que as novas gerações do Triângulo pudessem colocar-se 
“em pé de igualdade intelectual, ao lado dos demais irmãos que habi-
tam o Brasil central”. Além disso, exigiu “liberdade representativa” 
para que “as vozes de nossas multidões” se fizessem ouvir nas assem-
bleias e pediu a distribuição equitativa de verbas estaduais, “de modo 
que não só nos seja permitido contribuir para os cofres públicos, e sim, 
também, usufruir um pouco, ao menos, das subvenções”. 

o segundo orador, o presidente da câmara Municipal de Ituiutaba, 
Alcides Gomes Junqueira, pregou a união das cidades e, ao criticar a 
inoperância do estado e os “exaustos cofres públicos”, louvou a “ini-
ciativa particular” como um dos poucos empreendimentos que ainda 
promoviam o desenvolvimento regional. Após lamentar a ausência 
de muitos chefes de executivo triangulinos no encontro (certamente, 
sem dizer o nome, referia-se à Uberlândia, cujas lideranças naquele 
momento se posicionavam a favor da integração com Minas Gerais), 
Junqueira criticou o fato de o governo mineiro não ter se dignado sequer 
a enviar um representante ao convênio, embora tivesse sido, segundo 
o orador, formalmente convidado. “é pelo descaso e desprezo que vota 
a essa região”, teria dito, em um aparte, osmar de oliveira diniz, o 
diretor da Gazeta de Ituiutaba.

o emancipacionista Boulanger Pucci, tão comedido no ano ante-
rior, seria dessa vez uma das principais vozes a reafirmar o imaginário 
da conspiração mineira:

o Triângulo é um mundo.
Possuindo condições geográficas, sociais e políticas que o poderiam 

transformar numas das regiões do país mais ricas e mais civilizadas, não 
o consegue, no entanto, pelo descaso clamoroso e revoltante que os Go-
vernos lhe emprestam.

Ao Triângulo não é proporcionado o auxílio indispensável, não é dado 
o amparo justo para a solução dos seus problemas vitais e para a satisfação 
dos seus interesses mais imediatos.
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é a terra abandonada... criminosamente abandonada!... (O Triângulo, 
28.1.1950, p.3)

no encerramento do encontro, um vereador de Ituiutaba, o ad-
vogado Heráclito de sá, em discurso de improviso, proferiu o que 
o jornal chamou de um verdadeiro “grito separatista”. segundo o 
jornal, sá enfileirou os motivos pelos quais a população do Triân-
gulo, “tão desprezada sempre, pelo poder público”, deveria “bradar 
e lutar pela sua independência caso não se vissem atendidas – como 
nunca o foram, frisou bem – as suas reivindicações e justos anseios”. 
Finalmente, depois de uma preleção do próprio souza Junior (o 
diretor do jornal O Triângulo), eis que um coral feminino surge para 
entoar, magnificamente, o glorioso “hino separatista” dos trianguli-
nos. A descrição do próprio souza Junior, publicada em O Triângulo 
(16.1.1950, p.1), é significativa para compreendermos o estado de 
espírito dessa elite política: 

Todo o povo presente pôs-se, então, liderado pelo elemento feminino 
presente, a entoar, ardorosamente, entusiasticamente, a canção do Triân-
gulo, belíssimo hino separatista composto por “Barão do carmo” com a 
música da admirada “cisne Branco”, e acompanhamento feito pela Banda 
de Música cônego Ângelo [...].

Foi, em verdade, um espetáculo maravilhoso, de entusiasmo, ardor, fé 
e confiança nos destinos e no futuro do Triângulo Mineiro [...].

Assim, naquele começo de 1950, inflamado pelas expectativas 
das eleições gerais, o movimento separatista passou a ser interpre-
tado como a derradeira solução programática para as crises social, 
econômica, política e identitária da região. contudo, se o palco 
(Triângulo Mineiro) e o enredo (separatismo) estavam postos, fal-
tava ainda um ator social talentoso para assumir o papel de herói 
emancipacionista e arrebatar os corações dos triangulinos. Por isso, 
as elites políticas logo passaram a se movimentar em busca dessa 
figura, de modo que algumas lideranças passaram mesmo a disputar 
entre si a primazia do papel.
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no dia 11 de fevereiro de 1950, o diário O Triângulo (que também 
costumava referir-se a Uberaba como “a capital do Triângulo”) pu-
blicou a manchete retumbante: “Já não é sem tempo que devemos 
proceder à unificação dos municípios do Triângulo, lançando bem 
alto o grito separatista!”. dessa vez, o jornal referia-se à repercussão 
do discurso do vereador Antônio Alberto de oliveira, proferido na 
câmara Municipal de Uberaba. em sua fala, oliveira fizera críticas 
agressivas ao governo mineiro: “o que o Governo do estado nos 
vem dando, é só desprezo, apenasmente e unicamente desprezo, o 
mais completo desprezo”. Listando uma relação de exemplos do que 
entendia como descaso de Minas em relação à cidade, oliveira disse 
que não era possível apontar “um único benefício” prestado a Ube-
raba pelos dirigentes estaduais. segundo ele, a reabertura da escola 
normal só fora possível graças à prefeitura, e que mesmo assim havia 
sido lamentavelmente instalada em “um verdadeiro pardieiro, sem 
higiene e sem conforto”; a rodovia Uberaba-delta, estrada que ligava 
a região do Triângulo a Goiás, são Paulo e distrito Federal, estava 
“em condições lastimáveis, cheia de buracos e atoleiros”. Além disso, 
as atividades do serviço nacional de Malária haviam sido reduzidas 
pela falta de verba estadual, e a escola de Agricultura, prometida pelo 
governador Milton campos, ficara apenas no papel:

o sr. Governador do estado, quando esteve nesta cidade, enganou a 
nossa população, de modo revoltante, pois, criou, neste município uma 
escola de Agricultura que não instalou, pois, exigiu de Uberaba a doação 
de um imóvel rural no valor de mais de um milhão de cruzeiros, para que 
a escola funcionasse. Trata-se de um verdadeiro insulto, lançado à face 
de nosso povo! (ibidem, 11.2.1950, p.1)

oliveira falou ainda das “angústias e das torturas” da população em 
decorrência do “imprestável serviço de energia elétrica”, cuja irregu-
laridade obrigava os moradores a interromper o trabalho diariamente, 
além de espantar muitas indústrias que desistiam de Uberaba pela falta 
de infraestrutura. (no dia anterior, o editorial “Uberaba às escuras”, 
publicado em O Triângulo (10.2.1950, p.1), havia registrado a situação 
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“quase de pânico” da instabilidade de energia no município.) Além 
de outras sérias divergências em relação à participação da cidade na 
exploração da usina hidrelétrica de Pai Joaquim, oliveira procurou 
expressar com toda a sua fúria a indignação dos uberabenses em relação 
ao precário tratamento de água da cidade: “A água que se distribui à 
nossa população é uma das piores do mundo, suja, imunda, pondo em 
constante risco a saúde de todos os habitantes da cidade”, prosseguia 
o cada vez mais apocalíptico vereador. “Há assim, por parte dos diri-
gentes do estado, um deliberado propósito de amesquinhar Uberaba, 
de aniquilar Uberaba, de enxovalhar Uberaba, de reduzir Uberaba às 
condições de burgo podre.” Por tudo isso, oliveira conclamava a região 
a lançar o “grito separatista”, construindo uma “muralha chinesa” 
simbólica que separasse os triangulinos do descaso de governos como 
o de Milton campos.

não é difícil notar aqui o evidente interesse político no fomento 
de toda uma mitologia da conspiração. Quando uma sociedade ex-
perimenta períodos de sofrimento, explica Girardet (1987, p.55), é 
comum notar um empenho cada vez menos silencioso na elaboração 
da figura dramática de um “inimigo” a quem se possa atribuir todo o 
mal e sobre quem as pessoas possam “vingar-se de suas decepções”. 
com esse expediente, as angústias e os ressentimentos tendem a se 
cristalizar em torno de uma “imagem maldita” concretamente encar-
nada, com forma, rosto e nome, de modo que, “expulso do mistério, 
exposto em plena luz e ao olhar de todos, pode ser enfim denunciado, 
afrontado e desafiado”. Por isso, o mito do complô preenche uma 
função social que não deve ser negligenciada, pois contribui para 
conter a ansiedade coletiva na busca por uma explicação, na medida 
em que a complexidade das crises tende a se reduzir a uma mesma e 
única causalidade. em outras palavras, tudo se passa como se uma 
“chave interpretativa” revelasse o caminho para a resolução de todas 
as perplexidades, de modo que a insegurança das perguntas sem res-
postas é substituída por um sistema organizado de evidências, fazendo 
com que o “destino” daquela sociedade volte a ficar inteligível. Ao 
personificarem o mal, as vítimas se veem livres, pelo menos, da mais 
insuportável das ansiedades: a do “incompreensível” (ibidem, p.56). 
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nesse sentido, como vemos, o estado de Minas Gerais passou a ser re-
presentado como a grande força do mal empenhada em “amesquinhar” 
Uberaba, de modo que o único caminho para solução das crises locais 
passava necessariamente pela emancipação. e é interessante notar 
que Antônio Alberto de oliveira, irmão de um popular ex-prefeito 
de Uberaba, Leopoldino de oliveira, parecia reivindicar uma espécie 
de legitimidade cosanguínea no eventual lançamento de seu nome 
para um papel de maior relevo na mitologia política da cidade. outro 
candidato natural era o prefeito Boulanger Pucci, tendo em vista que 
ele era um emancipacionista histórico.

Pois bem. Foi precisamente nesse contexto de acirramento do 
imaginário de conspiração e de incubação do herói que Mário Pal-
mério decidiu movimentar-se para o centro do palco e irromper na 
cena política local. Talvez depois de refletir sobre a repercussão de seu 
discurso na colação de grau do ano anterior, Palmério percebeu que, 
se quisesse realmente marcar sua entrada na campanha eleitoral com 
grande força dramática, deveria sobressair da rotina e empregar todo 
o seu prestígio e carisma para reivindicar o papel de legítimo portador 
do sonho de uma nova era para o seu povo. Para desempenhar esse 
papel de líder visionário e sobrepor-se à figura de herói, Palmério pre-
cisava se erguer acima das incertezas cotidianas, enxergar mais longe, 
vislumbrar um ideal elevado, anunciar o caminho certo que pudesse 
aliviar a angústia daqueles tempos de insegurança e unir os espíritos 
para um objetivo em comum.

e foi assim que O Triângulo (13.3.1950, p.4) e o Lavoura e Co-
mércio (14.3.1950, p.6), principais jornais da região, estamparam 
em toda a última página um extenso manifesto político, intitulado 
“carta aos triangulinos”, assinado pelo “professor” Mário de As-
censão Palmério. esse texto é o documento mais significativo para 
interpretarmos o novo papel almejado por esse personagem naquela 
sociedade. consciente da necessidade de instituir um manifesto 
fundador de sua própria mitologia política, Palmério se empenharia 
de modo consciente para difundir a ideia de que esse seu texto era 
uma espécie de certidão de nascimento de um novo tempo para o 
Triângulo Mineiro. e tendo em vista o sucesso de sua proposta pe-
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rante o eleitorado, o estudo desse documento indica também todo 
um conjunto de crenças, expectativas e aspirações da cultura política 
daquela sociedade (Fonseca, 2006b).

vejamos o manifesto. observando que se aproximava a época 
da “larga e intensa campanha eleitoral”, o professor inicia o texto 
defendendo a necessidade de um “sistemático e persistente” trabalho 
de “esclarecimento” do povo do Triângulo Mineiro para que todos 
pudessem participar da busca pela solução dos grandes problemas 
que perturbavam a região. Para ele, esse empreendimento mostrava-se 
particularmente necessário e oportuno porque era “facilmente previsí-
vel” a “demagogia” que estava prestes a se alastrar pelos discursos dos 
candidatos, tendo em vista a combinação entre o “descontentamento 
geral do povo” perante a ausência de um “ideário objetivo” dos polí-
ticos tradicionais e o recrudescimento das historicamente frustradas 
reivindicações regionais:

dentre estas, o separatismo do Triângulo Mineiro, por exemplo, será 
a bandeira que desfraldarão alguns partidos ou, melhor, alguns líderes 
políticos regionais, que, sem terem realizado até agora, nenhum trabalho 
positivo nesse sentido ou, pelo menos, sabido reconhecer as características 
próprias e as reais necessidades dos grandes e progressistas municípios 
que compõem esta região, irão, agora, explorar em benefício próprio um 
notável movimento que tanta repercussão sempre tem encontrado em 
nosso meio.

reconhecendo que não era de forma alguma opositor das ideias 
separatistas – e que, ao contrário, era defensor da criação do novo 
estado –, Palmério defendeu, contudo, que a emancipação deveria 
ser levada em consideração pelos homens públicos desde que “in-
tegrada num plano nacional, sério e profundo, de redistribuição 
e recomposição das unidades federativas brasileiras”. em outras 
palavras, os políticos regionais e a sociedade triangulina deveriam, 
portanto, “estudar o nosso movimento separatista sob esse prisma 
elevado, de interesse nacional. nunca, como um problema local, 
isolado, particular, apenas ‘nosso’”. 
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é uma questão que, pela sua magnitude e pelas suas relações de ordem 
social, econômica e política com as demais unidades da federação, deve 
merecer um debate ressonante, em câmaras esclarecidas, por parte de 
parlamentares capazes [...]. Luta elevada, com a participação de represen-
tantes de todas as outras zonas territoriais brasileiras interessadas em nova 
e mais racional divisão político-administrativa do País e à luz dos vários 
estudos já realizados, entre os quais deve ser citado o atual e desapaixonado 
trabalho empreendido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística.

Assim, nos quatro primeiros parágrafos, Palmério demarcou com 
precisão as duas faces do personagem que procuraria trajar nesse pe-
ríodo de pré-campanha eleitoral, quando ainda nem havia assumido 
publicamente a sua candidatura. Insistindo nos vocábulos “esclareci-
mento”, “ideário”, “racional”, “nortear”, “debate”, “estudar”, assim 
como “trabalho”, “participação” e “empreendimento”, Palmério 
procurava distinguir e enfatizar a posição social em que proferia seu 
discurso: tratava-se do instruído “professor” e “realizador” Mário 
Palmério, reconhecidamente o pioneiro na instalação de um curso 
superior em Uberaba, apresentando-se como um cidadão esclarecido 
que, dadas as qualidades próprias advindas de sua notória função na so-
ciedade, estava plenamente capacitado para “examinar”, “raciocinar” 
e “propor” medidas “a serem consideradas pelos nossos políticos”. ou 
seja, na sua retórica, o “professor” Mário Palmério ainda não falava 
como um candidato: era o intelectual orgânico que, em uma iniciativa 
“despretensiosa”, oferecia sua competência analítica para contribuir 
na politização dos eleitores triangulinos.

A ideia nova cintilando nas mãos era a análise professoral que 
indicava a solução da controvérsia emancipacionista por meio de 
um caminho sinalizado por um “prisma mais elevado”, capaz de su-
plantar a perspectiva provinciana em nome de um suposto “interesse 
nacional” na organização mais “racional” e “desapaixonada” do mapa 
político-administrativo do país. Ao anunciar o separatismo nessa 
dimensão, Palmério automaticamente procurava qualificar-se como 
o homem mais capacitado para conduzir o tema: “debater este pro-
blema, porém, como mera represália ou espalhafatosa ameaça contra 
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o indiferentismo – real ou inexistente – dos governos estaduais com 
relação às nossas necessidades [...] é praticar demagogia extremamente 
nociva aos nossos interesses”. Assim, para reforçar a racionalidade de 
sua própria argumentação, o professor empreendeu uma verdadeira 
descompostura àquele “precipitado” furor separatista manifestado em 
discursos de políticos regionais, tal como o do vereador uberabense 
Antônio Alberto de oliveira e do próprio prefeito de Uberaba, Bou-
langer Pucci, que, no convênio de Ituiutaba, juntara-se ao coro das 
bravatas emancipacionistas.

dessa forma, no contexto das crises sociais, econômicas, políticas 
e identitárias da região, havia evidências de que se esboçava um novo 
mito: o messias esclarecido que, em meio aos desequilíbrios e incer-
tezas de sua sociedade, enxerga o caminho e chama o povo à razão. 
eis alguém que, pensando alto, suplantava a “curteza de vistas” dos 
políticos locais e elevava o tom da discussão por meio da racionalidade 
desapaixonada da ciência. Palmério parecia encarnar, portanto, a mito-
logia política do “profeta”, tal como descrito por Girardet (1987, p.78):

Anunciador dos tempos por vir, ele lê na história aquilo que os outros 
ainda não veem. ele próprio conduzido por uma espécie de impulso sa-
grado, guia seu povo pelos caminhos do futuro. é um olhar inspirado que 
atravessa a opacidade do presente; uma voz, que vem de mais alto ou de 
mais longe, que revela o que deve ser visto e reconhecido como verdadeiro.

é importante notar que, nas formas contemporâneas, o profeta ten-
de a ser menos “companheiro da sorte” do que um mestre da “ciência” 
das forças históricas: “ele as conhece, ele pode dominá-las e tornar 
seus efeitos positivos”. o governante moderno apresenta-se como 
alguém que, dotado da iluminação profético-científica, vislumbra o 
“destino histórico” de um povo e, do epicentro da crise, encena de 
modo espetacular as forças capazes de conduzi-lo à glória. o recurso 
ao imaginário, portanto, concentra-se na evocação de um futuro em 
que a perplexidade do presente se transforma em esperança para o 
maior número de cidadãos: “As luzes da cena do futuro iluminam a 
do presente” (Balandier, 1982, p.6).
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é preciso notar também que aquela não era uma ideia original de 
Mário Palmério, pois, como vimos, a relação do emancipacionismo 
triangulino com a redistribuição territorial já fora esboçada, havia 
poucos meses, pelo professor Alceu novais (Lavoura e Comércio, 
25.10.1949, p.2). contudo, Palmério seria mais enfático e se empe-
nharia para debater o tema com muito mais brilho e vivacidade, tendo 
em vista, é claro, as suas ambições políticas.

Pois bem, estabelecido o seu papel no teatro das representações 
sociais, Mário Palmério procurou enfatizar o seu compromisso com 
a sociedade triangulina e, consequentemente, legitimar-se como um 
líder social apto a convocar o seu povo à ação:

Triangulinos:
examinadas as nossas possibilidades eleitorais, feita com honestidade 

a autocrítica de nosso procedimento até hoje, verificamos que vimos des-
prezando a nossa própria força, enfraquecendo, lamentavelmente, a nossa 
própria posição e, consequentemente, não podemos culpar estranhos pelo 
nosso desprestígio. (O Triângulo, 13.3.1950, p.4; Lavoura e Comércio, 
14.3.1950, p.6)

Assim, ao observar que o Triângulo Mineiro contava com um 
contingente eleitoral poderoso, de cerca de 150 mil eleitores, lamentou: 
“e quantos representantes destinados às câmaras, estadual e federal, 
elegemos?”. evidentemente, tratava-se de uma pergunta retórica, pois 
os conhecidos políticos regionais na câmara Federal eram o ex-prefeito 
de Uberlândia, José Antônio de vasconcelos costa, e o ex-prefeito de 
Uberaba, João Henrique sampaio vieira da silva, ambos do Psd; e na 
Assembleia estadual eram rondon Pacheco (Udn), Whady nassif 
(Psd) e carlos Martins Prates (Psd) – os dois últimos, ex-prefeitos de 
Uberaba. “como ostentar força e prestígio se não conseguimos, até ago-
ra, eleger um grupo de parlamentares nossos, capazes de chamar sobre 
os nossos problemas a atenção necessária?”, prosseguia Mário Palmério, 
sem mencionar diretamente os nomes dos deputados. “como impor 
à nação uma vontade nossa, por mais legítima que seja, se [...] temo-
-nos revelado eleitores sem vontade política própria, definida, firme?”
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A realidade, infelizmente, é essa: temos eleito, “de graça”, alguns 
afilhados e protegidos para nossos representantes – salvo raríssimas 
exceções – e políticos destituídos de programas realistas, sem visão 
econômico-administrativa e sem força intelectual, despidos de recursos 
pessoais outros mercê dos quais possam se impor aos demais legisladores, 
quando procuram fazer-se ouvir no interesse de nossa gente. (ibidem)

Para Palmério, o povo triangulino estava distribuindo votos “sem 
critério algum” e entregando cargos políticos “de mão beijada” a 
chefes de partidos “que nem sequer nos conhecem e muito menos nos 
prezam”. Por isso, o povo havia perdido toda a sua força para exigir 
o que quer que fosse: “Temos servido até agora apenas para votar, 
para ser caudatários, acompanhantes servis, meros fazedores de força, 
dóceis carregadores de pedra para o alevantamento de obras alheias”. 

culpa dos governos? não. culpa nossa, culpa exclusivamente nossa 
que só temos sabido lamentar quando não nos esmolam minguadas sobras 
orçamentárias de utilidade local [...]. Lamentamos, calamos, tornamos a 
lamentar, tornamos a calar e, chegadas as eleições, repetimos a mesmíssima 
história: encabrestamo-nos docilmente... reclamar platonicamente do 
governo, eis o nosso procedimento até o presente. (ibidem)

visto isso, Palmério se arrogou o direito de assumir uma posição 
entre professoral e paternalista para ministrar uma verdadeira lição aos 
homens e às mulheres adultos de seu povo: “Passemos, doravante, a 
raciocinar com mais clareza e a agir com menos infantilidade quando 
fizermos política”, aconselhou. com isso, ele passou a ensinar, de forma 
meticulosamente didática, que a educação política dos triangulinos 
deveria ocorrer de forma simultânea a um intenso alistamento eleitoral, 
de modo que cada eleitor se transformasse em um militante e também 
ensinasse a todos como proceder. Para reafirmar seu compromisso 
desinteressado com a democracia, Palmério defendeu que era preciso 
fazer novos eleitores “sem a preocupação de serem, estes, possíveis e 
futuros adversários políticos locais”, pois o alistamento deveria ser uma 
verdadeira campanha cívica, “sem preconceitos primários” e “sem 
curteza de vista”. “Mais eleitores, maior força, lembremo-nos disto.”
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Ainda para fortalecer a representação regional, Palmério propôs 
que os eleitores triangulinos simplesmente rejeitassem os candidatos 
oriundos de outras zonas do estado, além de políticos que jamais ha-
viam beneficiado a região, e também aqueles que não apresentassem 
programas concretos sobre as grandes questões da época – tal como 
reforma agrária, leis protetoras do trabalhador, salário mínimo, férias 
remuneradas, participação nos lucros das empresas e demais temas 
trabalhistas. da mesma forma, era preciso exigir dos candidatos um 
compromisso público na luta pela obtenção de medidas de caráter 
regional e reivindicar que o governo de Minas incorporasse técnicos 
e lideranças triangulinos nos quadros administrativos do estado: 
“ninguém melhor do que nós para conhecer de nossas necessidades 
e, consequentemente, para procurar atendê-las”. 

Atento à necessidade de responder às angústias mais pungentes 
daquela região, Mário Palmério se dispôs a prognosticar uma série de 
medidas que deveriam ser empreendidas para suplantar as diversas 
crises que atingiam aquela sociedade. Para isso, o professor defendeu 
primeiramente uma série de melhorias no sistema de saúde pública, in-
cluindo a criação de “serviços volantes de assistência médica e dentária 
às populações da zona rural”, assim como de combate à malária e ao mal 
de chagas; além de subvenções a hospitais, asilos, casas de caridade e 
demais estabelecimentos de assistência social. não por coincidência, 
a maior parte dessas propostas estava diretamente relacionada à sua 
própria atuação social. no que diz respeito à questão educacional, 
por exemplo, Palmério pregou a instalação de mais grupos escolares 
(com serviço médico-dentário em anexo), a criação de escolas rurais, 
a instalação de estabelecimentos de ensino secundário nas cidades 
com mais de 10 mil habitantes e auxílio financeiro aos particulares 
que desejassem instalar essas escolas em municípios menores. Pal-
mério defendeu também a criação de cursos técnicos de agricultura, 
pecuária e indústria, e, apregoando com todas as letras um dos sonhos 
mais acalentados do imaginário regional, expressou a ideia de que um 
programa político para o Triângulo Mineiro deveria necessariamente 
contemplar a criação de escolas superiores de medicina, engenharia, 
agricultura, veterinária, química industrial e ciências econômicas, 
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tendo em vista a futura organização da “Universidade do Triângulo 
Mineiro” – instituição que deveria integrar os estabelecimentos a serem 
instalados “em diversas cidades do Triângulo Mineiro”. desse modo, 
procurando reafirmar-se como um representante da diversidade de 
municípios da região, Palmério passou a empregar todo o seu capital 
social para firmar na agenda política regional o debate sobre a criação 
de uma universidade – que até então parecia uma bandeira exclusiva 
do ex-deputado Fidélis reis (Udn). e evidentemente, aqui quase 
ouvimos o eco de uma espécie de dito popular que a imprensa local 
procurava atribuir ao professor: “de Ginásio a colégio e de colégio a 
Universidade. Quem o duvida?” (Lavoura e Comércio, 30.1.1947, p.6).

Ainda no manifesto, no contexto da assombrosa crise que atingiu 
os criadores de gado, Palmério fez questão de registrar a necessidade 
de empreender um apoio “decidido” à pecuária, que deveria ser efe-
tivado por meio de “crédito fácil, a juros baixos, e a longo prazo aos 
criadores”, além da abertura de financiamentos em todas as etapas da 
criação de gado, do estímulo ao pequeno pecuarista, do incremento 
às cooperativas rurais, do favorecimento à realização de congressos 
de agricultura e pecuária, além da proteção ao trabalhador do campo, 
“estendendo-lhe os benefícios das leis trabalhistas”. 

Palmério listou também a urgência de um “plano rodoviário” 
que atendesse aos municípios triangulinos, o prolongamento dos 
trilhos da rede Mineira de viação e o aproveitamento do potencial 
hidroelétrico das diversas cachoeiras da região “com o fim de se 
produzir e de se distribuir energia elétrica abundante e barata aos 
nossos municípios”.

estas, triangulinos, apenas algumas das medidas que já deviam 
ter merecido debates e estudos parlamentares intensos. e se tal ainda 
não aconteceu, responsabilizemos a nossa quase ausência nas câmaras 
legislativas e a não participação nossa na administração governamental. 
responsabilizemos o nosso próprio procedimento político e a nossa 
falta de confiança em nós mesmos. responsabilizemos o nosso pouco 
critério no votar. (O Triângulo, 13.3.1950, p.4; Lavoura e Comércio, 
14.3.1950, p.6)
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“Pode parecer exagerada e pretensiosa esta carta aberta. não o é, 
porém” – pregou Mário Palmério, reassumindo o papel de provedor 
de sonhos. Argumentando que outras regiões já haviam se mobilizado 
e obtido todos aqueles benefícios, o professor insistiu na necessidade 
de alcançar a unidade dos triangulinos em torno de uma bancada de 
representantes políticos capazes de pleitear medidas de utilidade 
coletiva: “com a nossa força eleitoral elegeremos – e para isso basta 
decisão – uma boa dezena de deputados estaduais e a metade desse 
número de deputados federais!”. dessa forma, a região teria uma 
“autêntica bancada parlamentar”, que teria todas as condições se ser 
respeitável. “se já tivéssemos este grupo de parlamentares triangu-
linos, estariam eles, hoje, falando, pleiteando, levantando questões 
de nosso interesse e obtendo atenção para os nossos urgentes e vitais 
problemas”, argumentou. “Poderiam eles ser os porta-vozes de nossas 
reivindicações, os únicos capazes e verdadeiramente credenciados 
para chamar a atenção de todo o país sobre a conveniência ou inexe-
quibilidade da grande e momentosa causa dos triangulinos: a criação 
do estado do Triângulo!”

Parlamentares nossos e numerosos, honestos, inteligentes e idealis-
tas, legítimos representantes de nossa gente, autênticos solicitadores de 
nossos desejos, eis o caminho, eis a nossa conquista primeira! Abando-
nemos, de vez, os queixumes inexpressivos, as lamentações infantis, as 
ameaças ridículas. (O Triângulo, 13.3.1950, p.4; Lavoura e Comércio, 
14.3.1950, p.6)

“deputados nossos e muitos, esta, sim, deve ser a nossa bandeira 
de luta democrática, digna e eficiente. Levemo-los para as câmaras, 
depois de avaliadas a sua capacidade de luta, a sinceridade de seus 
propósitos, e a firmeza de seu idealismo”, sentenciou Mário Pal-
mério, conclamando o povo de forma cada vez mais arrebatadora. 
“Aproxima-se a campanha eleitoral. venham para as ruas, junto ao 
povo, os nossos candidatos! Assomem às tribunas! Lancem os seus 
manifestos!” Para Palmério, o povo estava pronto para oferecer seu 
apoio “decidido, entusiástico, eficiente e vitorioso” àqueles políticos 
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que souberem “penetrar os nossos corações, auscultar os nossos mais 
legítimos anseios, nossas mais sentidas reivindicações e levá-las para 
o debate parlamentar, aceso, empolgante e patriótico!”.

Triangulinos:
Tudo pela solidariedade de nossos municípios!
Tudo pelo progresso e bem estar do nosso povo!
Tudo pela nova divisão Territorial Brasileira!
Tudo pela criação do estado do Triângulo! (ibidem)

com tudo isso, notamos claramente o empenho de Mário Palmério 
em fomentar uma expectativa em relação ao lançamento de seu nome 
para as eleições de 1950. o carismático professor enunciava-se como 
um homem excepcional, capaz de enxergar mais longe, mais claro, mais 
certo e, por isso, parecia pronto para encarnar o papel do profeta e do 
herói capaz de unir o seu povo em torno de um grande ideal. A própria 
publicação de um texto dessa natureza já se configura como uma nítida 
autocelebração de seus dons pessoais, de suas virtudes cívicas e inte-
lectuais, de sua visão de futuro e de seu caráter exemplar – qualidades 
que não podiam deixar de inspirar a admiração e a confiança daquela 
sociedade em crise. Ao perceber na cultura local um estado prévio 
de receptividade à figura de um mito político, Palmério não tardou a 
proporcionar o “sonho” e a profetizar a “certeza” que conduziria o seu 
povo a uma era de grandeza coletiva.

é preciso dizer que a afinidade de Mário Palmério com as ideias 
trabalhistas não parece um mero oportunismo. em seu discurso e em 
sua atuação social, o jovem professor, tal como muitos de sua geração, 
parecia simpatizar, de forma bem natural, com o projeto petebista. 
como argumenta Ferreira (2001, p.103), no trabalhismo já estavam 
presentes uma série de “ideias, crenças, valores e códigos comporta-
mentais” que circulavam entre os trabalhadores desde os anos 1930. 
Assim, as ideias políticas registradas em seu manifesto não deixavam de 
expressar todo um conjunto de expectativas históricas legitimamente 
compartilhadas por seus contemporâneos. como notou Ferreira (2001, 
p.104), o sucesso do trabalhismo não foi arbitrário ou apenas imposto 
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pela propaganda política e pela máquina policial: “Igualmente, não 
foi casual que o PTB, a institucionalização do projeto, tenha sido a 
organização mais popular durante a experiência democrática pós-45”. 
com tudo isso, notamos que o programa de desenvolvimento regio-
nal de Mário Palmério, que condicionava o sucesso do trabalhismo 
regional à emancipação do Triângulo Mineiro, parecia corresponder 
às aspirações populares da região, assim como às orientações gerais 
do diretório local.2

Por tudo isso, a publicação desse texto proporcionou a instantânea 
ascensão de Mário Palmério no círculo das lideranças petebistas da 
região. conduzido por Antônio Próspero, que já conquistara prestígio 
no diretório mineiro, o estreante Palmério conseguiu impor seu nome 
no partido e, em algumas semanas de negociação, convenceu os diri-
gentes a chancelar o lançamento de seu nome não apenas para o cargo 
de vereador, vice-prefeito ou deputado estadual, mas como candidato 
à câmara Federal – cargo normalmente disputado por ex-prefeitos e 
ex-deputados. Assim, unindo a mítica getulista expressa no PTB e a 
sua própria mitologia pessoal, Mário Palmério parecia pronto para 
empreender a jornada que o consagraria politicamente na campanha 
eleitoral de 1950.

A jornada

Quando Getúlio vargas foi destituído da Presidência em outubro 
de 1945, poucos acreditavam que ele permanecesse fora da política por 
muito tempo. na verdade, como notou skidmore (1979), mal havia 
dutra se instalado no Palácio do catete e os varguistas já começavam 
a articular a candidatura de seu líder às eleições presidenciais de 1950. 
Já no pleito de dezembro de 1945, vargas fora eleito ao senado por são 
Paulo pelo PTB e, dadas as peculiaridades da legislação eleitoral do 
período, elegeu-se também pelo rio Grande do sul, pelo Psd – car-

 2 não deixa de ser interessante notar que a Udn e o Psd do Triângulo Mineiro 
se posicionaram de forma contrária ao separatismo.
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go que efetivamente assumiu. no entanto, no decorrer do mandato, 
ele não comparecia às sessões. Aparentemente afastado das disputas 
partidárias, o fato é que a sua estância, em são Borja (rs), tornou-se “a 
Meca dos aspirantes aos cargos públicos, o que vinha mostrar, a toda 
evidência, que a personalidade central do período não era o presidente 
recém-eleito, mas o recém-deposto” (ibidem, p.102).

como notou Ferreira (2005, p.31), toda essa mitologia que envolvia 
o nome de vargas não foi criada apenas pela propaganda ideológica do 
estado novo: “não há propaganda, por mais elaborada, sofisticada e 
massificante, que sustente uma personagem pública por tantas décadas 
sem realizações que beneficiem, em termos materiais e simbólicos, o 
cotidiano da sociedade”. ou seja, a consagração popular de vargas 
expressava um largo e legítimo conjunto de experiências da cultura 
política brasileira e, naquele período, estava profundamente arraigada 
na imaginação popular.

diante de toda essa mítica, o desembaraçado Mário Palmério, 
entusiasmado pela disponibilidade de vargas em receber correligioná-
rios em sua casa, não poderia deixar de aproveitar a oportunidade de 
vincular seu nome ao legendário chefe de seu partido. evidentemente, 
um encontro com vargas implicaria uma bênção capaz de sacralizar 
ainda mais o seu nascente prestígio político.

Assim, em abril de 1950, dois meses antes de Getúlio oficializar sua 
própria candidatura à Presidência, Mário Palmério estabeleceu con-
tatos com a direção do partido, agendou uma visita à estância santos 
reis (a “meca” dos petebistas), viajou com um grupo de partidários 
a são Borja e, no dia 17 de abril de 1950, encontrou-se pessoalmente 
com Getúlio vargas, que o recebeu cordialmente, tal como fazia com 
todos que o visitavam em comitivas regionais. 

é provável que Mário Palmério tenha tido poucos minutos para se 
apresentar a vargas e alguns segundos para tirar o retrato. Isso pode 
ser inferido até mesmo pelo terno visivelmente mal abotoado na foto 
(Figura 55), talvez devido à pressa em aproveitar os raros momentos 
da concorrida agenda do ex-presidente. contudo, o importante é que 
a cena foi registrada e Palmério conseguiu voltar para casa com o seu 
troféu. Além disso, na sua jornada do herói, Palmério poderia, a partir 
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de então, arrogar a bênção do grande mentor do partido e sentir-se 
definitivamente confiante para empreender a sua própria mitologia 
no cenário regional.

Figura 55 – Mário Palmério se encontra com Getúlio vargas na estância santos reis, em 
abril de 1950.

depois do encontro com o mentor, e assim que o PTB con-
firmou seu nome para as eleições à câmara Federal (O Triângulo, 
19.6.1950,p.1), a candidatura de Mário Palmério seria anunciada por 
um grupo de arautos em um panegírico. não se sabe se por conta pró-
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pria ou encorajados pelo próprio candidato, vinte e cinco professores 
que se apresentavam como “modestos colaboradores do gigantesco 
empreendimento do Prof. Mário Palmério” publicaram um manifesto 
para conclamar o povo do Triângulo Mineiro a votar em seu nome. 
Um dos elementos que mais se destacam no texto é precisamente o 
empenho em reforçar todos os signos da mitologia do herói sagrado 
dos quais Palmério procurava se apropriar. 

vimos acompanhando o esforço titânico de um moço pobre, de um 
idealista puro, de um batalhador incansável que, graças exclusivamente 
à sua prodigiosa inteligência, elevadíssima cultura e tenacíssimo esforço 
pessoal, já se impôs definitivamente no conceito social como um lutador 
de vários méritos, um autêntico construtor de obras progressistas e im-
perecíveis. (Lavoura e Comércio, 18.6.1950, p.6)

“Poucos homens no cenário nacional podem apresentar bagagem 
de serviços prestados à coletividade do volume e sentido da que pode 
o Prof. Mário Palmério ostentar”, aclamou o manifesto. “A vida do 
Prof. Mário Palmério no magistério é uma sucessão impressionante de 
vitórias pessoais, todas elas deixando marcas profundas e duradouras, 
todas elas significando muito para as coletividades onde suas atividades 
educacionais se fazem sentir.”

o que o Prof. Mário Palmério realizou em Uberaba, em menos de dez 
anos, poucas inteligências privilegiadas, poucos espíritos progressistas 
e criadores têm realizado em toda uma existência. restam-lhe, ainda, 
muitos e muitos anos de vida e sua mocidade permite pressupor o que 
poderá ainda realizar.

Lembrando que o professor era filho de Francisco Palmério e mem-
bro de uma das famílias “mais radicadas no Triângulo Mineiro”, o texto 
saudou a sua “incoercível vocação” e rememorou a luta empreendida 
no início da década para que, “sozinho, sem posses financeiras, dono 
apenas de inteligência e cultura invulgares”, instalasse a sua primeira 
sala de aula. (notemos que a irmã e parceira Maria Lourencina não 
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foi citada.) “Acostumado a reger classes universitárias, transformou-
-se em mestre escola de interior e começa a alfabetizar adultos. Funda 
o primeiro curso de madureza da cidade e, à noite, prepara jovens 
trabalhadores.” segundo o texto, graças ao empenho pela criação de 
cursos populares, grande parte de seus primeiros alunos já ostentava 
diplomas universitários. 

Ao falar da escalada empresarial de Mário Palmério, o manifesto 
procurou fomentar sobretudo a representação heroica do intrépido 
guerreiro arriscando-se em uma batalha solitária em nome da glória 
de seu povo.

conhecemos, todos nós, a luta titânica que o Prof. Mário Palmério 
teve de sustentar. Bateu em muitas portas e nunca o desânimo conseguiu 
dissuadi-lo quando as negativas eram a quase costumeira resposta. Taxado 
de visionário, louco, insistia sempre...

“Quando os edifícios atuais do colégio Triângulo Mineiro come-
çaram a ser edificados”, registrou o manifesto, “deram-lhe, os derro-
tistas, o prenúncio que sempre dão às grandes obras que se iniciam: o 
prenúncio do fracasso”. contudo, prosseguia o texto, Mário Palmério 
passava por tudo isso como sempre costumava passar pelas dificul-
dades que surgiam à sua frente: “sorrindo, confiante, absolutamente 
convencido de que vence”.

o ônus do empréstimo é quase asfixiante para as suas possibilidades 
de existência. vencem-se os títulos, esgotam-se os prazos e os credores, 
contagiados pelo entusiasmo e pela fé do grande Pioneiro da Instrução e 
pelo sentido eminentemente patriótico de sua obra, vão cedendo, tole-
rando, acreditando. seria longo enumerar todos os sacrifícios e angústias 
sofridas pelo Prof. Mário Palmério. 

“em 1947, ainda mal curado das consequências de tão árdua luta, 
empenha-se em uma maior” – prossegue o manifesto. “entretanto, 
quando conhecemos da notícia de que o Prof. Mário Palmério iria 
fundar a sua primeira faculdade, não podíamos mais duvidar de seu 
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êxito.” Assim, além de promover a educação na cidade, nota o texto, 
a criação do curso de odontologia favoreceu também a assistência 
dentária da população pobre. “o alcance deste gigantesco empreen-
dimento assistencial demonstra a largueza e o sentido eminentemente 
patriótico que preside o espírito criador do Prof. Mário Palmério e sua 
inquebrantável energia em realizar o que idealiza.”

Por tudo isso, em uma relação nitidamente carismática, os signa-
tários declaram apoio entusiástico a Mário Palmério, observando que 
esse engajamento se dava por motivos extrapartidários e correspondia 
a “ditames superiores de patriotismo”. Assim, o manifesto lançou pela 
primeira vez a ideia que se transformaria em um dos principais motes 
da campanha eleitoral de Mário Palmério:

sozinho, fora do governo, não dispondo dos recursos proporcionados 
por um posto na administração governamental, amparado apenas pelos 
seus meios pessoais, o Prof. Mário Palmério realizou obra ingente em 
benefício do nosso país e do nosso povo. sabemos, nós que convivemos 
mais de perto com ele, do que é capaz de realizar se conseguir assento na 
nossa câmara Federal. conhecemos a sua tenacidade, a sua capacidade 
de luta e podemos prever os incalculáveis benefícios que sua atuação 
parlamentar trará para nós todos. Podemos afirmar que o Prof. Mário 
Palmério criará a Universidade do Triângulo Mineiro, seu mais ardente 
sonho. Podemos assegurar que as grandes cidades do Triângulo Mineiro 
terão os seus institutos de ensino superior onde todos, pobres e ricos, 
irão encontrar as possibilidades de realizar suas esperanças de progresso 
e vocação. Podemos garantir que o Prof. Mário Palmério cumpre o que 
promete, realiza o que sonha, faz o que deseja.

Assim, na representação que se procurava firmar, Mário Palmério 
era um “idealista puro”, um “visionário” e um “batalhador incansável” 
de “incoercível vocação” que, com “prodigiosa inteligência”, “eleva-
díssima cultura” e “tenacíssimo esforço pessoal”, empreendera uma 
“luta titânica” com “inquebrantável energia” e, vencendo “sacrifícios 
e angústias”, edificara obras “imperecíveis” e se tornara o “grande 
Pioneiro da Instrução” do Triângulo Mineiro. Por tudo isso, negar 
aplausos e apoio ao professor era, nas palavras do manifesto, “negar a 
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nós mesmos a indispensável educação de nossos filhos” e “impedir a 
criação da Universidade do Triângulo Mineiro”. Todas essas represen-
tações, aliadas ao caráter sobre-humano de sua atuação (“gigantesco”, 
“inquebrantável” etc.), confirmavam a imagem do herói sagrado que 
se procurava projetar sobre a figura do professor.

naturalmente, sabemos que a relação da política com o sagrado 
se configurava também de modo mais direto. em 1950, o semanário 
uberabense Correio Católico (15.4.1950, p.4), um periódico integral-
mente comprometido com a educação moral e cristã da sociedade 
local, lançava uma advertência aos leitores e fiéis: “os fariseus caçam 
votos”. o editorial criticava duramente a demagogia de políticos que 
se travestiam de católicos fervorosos para “conquistarem simpatias e, 
consequentemente, votos”:

Mandatários que até ontem se mantinham, por palavras e obras, 
alheios e hostis a qualquer confissão religiosa, comparecem agora a reu-
niões de associações, de grupos, principalmente católicos, com expressão 
contrita, postiça e, evidentemente hipócrita, e procuram se insinuar junto a 
futuros votantes. é comum, na época dos pleitos eleitorais, o florescimento 
dessa espécie de fariseus, que a votolatria brasileira moderna suscitou 
em grande número. Padres, dirigentes de Ação católica, presidentes e 
membros de congregações Mariana, transformaram-se, de um momento 
para outro, em personas gratíssimas dos nossos ambiciosos e bisonhos 
candidatos a candidatos. os salamaleques, as lisonjas, os agrados são 
dirigidos com o arminho da bajulação pelos fariseus dos votos, que fazem 
a sorte de promessas, com vista nos prováveis sufrágios.

contudo, a ascensão de Mário Palmério era de outra natureza. 
Quando em julho de 1950 a Faculdade de odontologia foi oficialmente 
reconhecida pelo Ministério da educação e saúde (Brasil, 1950b), 
por exemplo, o Lavoura e Comércio (24.7.1950, p.1) registrou que o 
momento representava “a consagração definitiva de uma das maiores 
conquistas uberabenses até agora alcançadas no terreno do ensino”. “A 
verdade é que o professor Mário Palmério operou uma grande transfor-
mação no nosso cenário de ensino, contribuindo admiravelmente para 
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elevá-lo ao mesmo nível alcançado pelas mais importantes metrópoles 
do país.” Para o jornal, a chancela do governo estava “coroando o es-
forço”, “selando o triunfo do dinâmico diretor do estabelecimento” e 
expressando a “vitória do idealismo” e de sua “vontade construtiva”. 
é preciso notar que os verbos empregados para descrever as suas ações, 
tais como “elevar”, “consagrar”, “triunfar” e “coroar”, estão carre-
gados de símbolos poderosos, de modo que Palmério não precisava 
encenar qualquer devoção religiosa para conquistar seu espaço, pois, 
na verdade, ele é que deveria ser alvo de adoração.

em julho, a imprensa passou a divulgar as instruções oficiais do 
Tribunal superior eleitoral (Tse) para o registro dos candidatos (O 
Triângulo, 31.7.1950, p.1). de acordo com o novo código eleitoral, os 
nomes deveriam ser oficializados até 15 dias antes da eleição (Brasil, 
1950a). A prefeitura anunciou que estava terminantemente proibi-
da “a propaganda eleitoral por meio de letreiros nos passeios e nos 
muros da cidade” sem a licença prévia da municipalidade (Lavoura 
e Comércio, 25.7.1950, p.3). contudo, em meados de julho, cartazes 
não autorizados de propaganda eleitoral já começavam a aparecer em 
postes e fachadas de edifícios (ibidem, 29.7.1950, p.2). o jornalista 
Georges Jardim chegou a manifestar o seu espanto perante técnicas de 
fotografia e de propaganda, feita por artistas tais como o uberabense 
João schroden Junior, que eram, nas suas palavras, verdadeiros “al-
quimistas modernos da imagem e da cor”. 

o que estes realizam com as mil combinações de cores e aproveita-
mento de efeitos de luz é, sem dúvida, qualquer coisa de extraordinário 
que nos faz lembrar as bruxarias dos tempos imemoriais dos cadinhos 
fantásticos dos feiticeiros de antanho. (Lavoura e Comércio, 10.8.1950, p.2)

Mário Palmério fazia propaganda eleitoral pelo menos desde maio 
de 1950, antes mesmo da indicação oficial de sua candidatura. Aquela 
fotografia mágica de Palmério com Getúlio vargas foi certamente a 
peça mais memorável da vitoriosa campanha do professor à câmara 
Federal. não é difícil imaginar a impressão que os contemporâneos 
tiveram ao depararem com a imagem do jovem conterrâneo posando 



A CONSTRUÇÃO DO MITO MÁRIO PALMéRIO 253

sorridente ao lado de Getúlio vargas, de botas e bombachas, iluminado 
pelo sol no pátio da lendária estância santos reis. e é claro que essa 
foi uma das principais imagens empregadas nos panfletos e sobretu-
do no santinho político que passou a ser distribuído em toda região. 
Milhares de reproduções chegaram às mãos do eleitorado, trazendo 
no verso as indicações de voto a Antônio Próspero para a prefeitura 
de Uberaba, a ovídio de vito para Assembleia estadual e a Mário 
Palmério para a câmara Federal. Uma curiosa caricatura invocando 
a imagem do velho Getúlio, de perfil e mãos nos bolsos, completava o 
verso do santinho político. Mário Palmério costumava autografar as 
fotos com uma dedicatória do tipo: “Ao prezado companheiro, João 
Batista camargo, oferece o Mário Palmério. Uberaba, 21-5-1950”.

  
Figura 56 – o santinho de Mário Palmério (frente e verso) explorou encontro do professor 
com vargas

Além da associação direta com vargas, os panfletos de rua procu-
raram reafirmar o mote de que, se eleito, Palmério seria carregado de 
novos poderes para transformar a história de seus conterrâneos por 
meio da multiplicação das instituições de ensino na região. “escolas 
para o povo. Instrução gratuita para todos! este é um dos principais 
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pontos do programa do Partido Trabalhista Brasileiro a ser defendido 
intransigentemente pelo prof. Mário Palmério na câmara Federal”, 
prometia o folheto de propaganda política distribuído em toda a região 
do Triângulo Mineiro.

Trabalhadores do Triângulo Mineiro: 
votai em Mário Palmério porque:
– MÁrIo PALMérIo é um filho desta terra!
– MÁrIo PALMérIo é o pioneiro da instrução no Triângulo Mineiro!
– MÁrIo PALMérIo é um reALIzAdor!
– MÁrIo PALMérIo é candidato do Partido Trabalhista Brasileiro!
– MÁrIo PALMérIo é candidato de GeTÚLIo vArGAs!

Figura 57 – Panfleto de campanha eleitoral.

em 4 de agosto de 1950, Mário Palmério publicou a sua primeira 
propaganda política no Lavoura e Comércio. ocupando quatro colunas 
na largura e meia página na altura, trazendo o professor de meio perfil, 
trajando sua popular jaqueta de veludo, de semblante grave, olhando 
para o alto sob a legenda de “pioneiro da instrução”, o anúncio era, 
de longe, o maior dentre todos os anúncios dos outros candidatos que 
começavam as suas campanhas.
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Figura 58 – Propaganda política veiculada no Lavoura e Comércio, em 4 de agosto de 1950.

Assim, o anúncio também convocava o voto dos eleitores, rea-
firmando a ideia de que Mário Palmério realizara “sozinho, sem as 
facilidades de um cargo oficial, a mais notável obra educacional de 
todo o interior do país”, além de que, com a policlínica, executara a 
“mais audaciosa obra de assistência dentária jamais tentada no país” 
e trouxera “novo impulso” à vida econômica de Uberaba ao estimu-
lar a vinda de centenas de estudantes e acadêmicos que contribuíam 
decisivamente para o progresso de Uberaba.

Prof. MÁrIo PALMérIo, na câmara Federal, se fôr eleito pelo 
voto dos triangulinos, terá facilidades e oportunidades de que necessita 
para criar novas escolas superiores, fundar a UnIversIdAde do 
TrIAnGULo MIneIro e trabalhar com entusiasmo pelo engran-
decimento e prosperidade de nossa região e nosso pôvo!

A partir do mesmo clichê fotográfico empregado no anúncio do 
Lavoura e Comércio, o candidato mandou confeccionar novos panfletos 
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que também foram largamente distribuídos na região. “Mário Palmé-
rio precisa de seu voTo, para poder abrir MAIs escoLAs e fundar 
a UnIversIdAde do TrIAnGULo MIneIro”, conclamava o 
“pioneiro da instrução”. 

0

Figura 59 – Panfleto de campanha eleitoral.

Figura 60 – Panfleto de campanha eleitoral.

Pouco a pouco, o professor foi deixando de lado as suas atividades 
profissionais nas escolas e passou a se dedicar com cada vez mais energia 
na vida partidária. Mário Palmério começou a frequentar o diretório 
mineiro do PTB e, na madrugada de 13 de agosto, foi eleito com os 
companheiros de chapa, Antônio Próspero, carlos Alberto Lucio 
Bitencourt, sinval siqueira e Ulisses Brasil, entre outros, para a direção 
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estadual do partido (O Triângulo, 14.8.1950, p.1). nessa mesma data, 
ele foi confirmado como um dos candidatos do PTB mineiro à câmara 
Federal (ibidem). Palmério passou a assinar os informes do diretório 
local como primeiro secretário (Lavoura e Comércio, 4.9.1950, p.8) e 
envolveu-se com todas as energias na campanha. A partir de então, 
empregaria todo o prestígio construído nos últimos dez anos para 
articular os diretórios regionais e mobilizar os eleitores.

em 1950 fiquei entusiasmado pela política e me candidatei a deputado 
federal. Ainda não havia participado de eleição nenhuma. em função 
exatamente de meu trabalho como professor, por causa de relações que 
fizera com pais de alunos etc., eu me elegi deputado federal naquela oca-
sião. Foi uma campanha imensa, trabalhosa, que exigia visitas a núcleos, 
os mais longínquos. eu já caçava naquela época e já pescava também, o 
que me ajudou muito. Fiz diretórios à base de ex-alunos pais de alunos, 
de companheiros de pescaria etc. (Quintella, 1970, s.p.)

Assim, Mário Palmério passou a viajar pela região e articular 
acordos com os diretórios municipais, muitas vezes formados por “ex-
-alunos”, “pais de alunos” e “companheiros de pescaria”. no início 
de setembro, por exemplo, firmou o apoio do diretório de conceição 
das Alagoas, que deveria prestigiar “de todas as formas possíveis” a 
candidatura do professor, apresentado já naquela época como “di-
rigente trabalhista” (Lavoura e Comércio, 9.9.1950, p.3). Palmério 
passou também a mobilizar os seus próprios alunos para que eles se 
tornassem militantes em sua campanha. Assim, lançou a candidatura 
do estudante de odontologia Ivo Monti para a câmara Municipal e 
fomentou a publicação de um manifesto dos acadêmicos em apoio à 
sua própria campanha.

[...] Pioneiro da Instrução e a quem os acadêmicos devem a oportu-
nidade que, hoje, gozam de poder realizar os seus mais caros ideais de 
cultura e de aperfeiçoamento técnico-profissional, desejamos testemunhar 
a elevada consideração que de todos nós merece sua candidatura à depu-
tação Federal e o nosso empenho em tudo fazer pela sua vitória. (Lavoura 
e Comércio, 9.9.1950, p.3)
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 o influente Correio Católico insistia sempre em sua campanha para 
ensinar o cristão uberabense a “votar bem”. Um texto publicado em 
19 de agosto divulgava, por exemplo, as instruções oficiais da Igreja 
para orientar o clero e os fiéis a “darem seus votos a candidatos que 
apresentem sérias garantias de agir como católicos, no exercício de suas 
funções públicas”. condenando o voto inspirado por “parentesco”, por 
“simpatia pessoal” ou “gratidão”, o artigo recomendava que o eleitor 
conhecesse o “programa do partido” para escolher os candidatos. 
Assim, delineando algumas orientações que julgava em conformidade 
com os princípios cristãos, o texto defendeu expressamente que a ação 
do estado em matéria de ensino, por exemplo, deveria ser “meramente 
supletiva, cabendo aos poderes públicos amparar por todos os modos, 
a iniciativa privada, e agir diretamente apenas nos casos em que a ação 
particular seja ineficiente” (Correio Católico, 19.8.1950, p.1). conside-
rando que o mote da campanha de Mário Palmério era precisamente a 
criação de escolas, e notando também que todos os colégios particulares 
de Uberaba eram católicos, com exceção do colégio do Triângulo 
Mineiro, não é difícil notar, na recomendação do Correio Católico, se 
não uma hostilidade, no mínimo uma reserva em relação ao petebista.

Pois bem. em 1950 havia cinco candidatos de Uberaba à câmara 
Federal. Homero vieira de Freitas (Pr), João Henrique vieira da silva 
(Psd), Boulanger Pucci (PsP), Fidélis reis (Udn) e Mário Palmério 
(PTB) (Lavoura e Comércio, 9.9.1950, p.2). naturalmente, estes eram 
os adversários diretos uns dos outros. 

Homero vieira de Freitas (Pr) pedia o voto dos uberabenses para 
que o Triângulo não fosse “esquecido dos poderes públicos” (Correio 
Católico, 9.9.1950, p.3). sua campanha pelos jornais foi, contudo, a 
mais inexpressiva entre os adversários.

 “ninguém pode deixar de reconhecer que o deputado João Henri-
que foi, na câmara Federal, o amigo dedicado do Triângulo Mineiro”, 
“representante leal e devotado de Uberaba”, responsável pelo Palácio 
Postal e por uma verba de 400 mil cruzeiros para a santa casa de Mi-
sericórdia – garantia a propaganda do pessedista candidato à reeleição. 
em outro anúncio, João Henrique dizia ser o “cérebro” e o “coração” 
do Triângulo Mineiro: “cérebro, por sua atuação na comissão de di-
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plomacia; e coração, por seus trabalhos de assistência hospitalar, que 
honram e dignificam o seu mandato” (O Triângulo, 12.9.1950, p.1). Ao 
contrário do primeiro, João Henrique pertencia a um partido poderoso 
na região e já havia construído a sua base de sustentação.

no dia 28 de agosto de 1950, O Triângulo (p.4) noticia o lançamento 
da candidatura do prefeito Boulanger Pucci (PsP) à câmara Federal 
e assume abertamente a indicação de voto. na verdade, por todo o 
primeiro semestre de 1950, Pucci foi animadamente bajulado por 
toda a imprensa uberabense. “enamorado de sua cidade natal, ligado 
ao solo uberabense pelos laços de um profundo e verdadeiro afeto, o 
Prefeito Boulanger Pucci é bem o símbolo dos homens que construíram 
a capital do Triângulo e ergueram uma grande metrópole em pleno 
sertão brasileiro”, eram os termos empregados nas lisonjas do diário 
O Triângulo (17.1.1950, p.1). Além disso, tradicionalmente, o chefe do 
executivo uberabense parecia um político forte o suficiente para puxar 
mais votos em Uberaba e região do que qualquer outro candidato. 

Atento às demandas de sua época, Pucci também defendia a criação 
da “Universidade do Triângulo” (Lavoura e Comércio, 6.9.1950, p.6), 
que deveria se tornar “um grande laboratório onde se estudem os nos-
sos problemas e onde se planejem, num ambiente de serenidade e fé, as 
suas soluções”. contudo, era preciso, segundo ele, que essa instituição 
se concentrasse na formação de técnicos inteligentes, tal como no mo-
delo norte-americano, para que as empresas públicas e privadas encon-
trassem colaboradores eficientes: “enquanto os países sul-americanos 
se entregavam apenas a exercícios metafísicos e gramaticais, a norte 
América se preparou em massa e se orientou no sentido técnico, trans-
formando-se na maior potência do mundo” (ibidem, 4.9.1950, p.8). 

no entanto, sem levantar abertamente a bandeira da emancipação, 
a campanha de Boulanger Pucci foi marcada por extrema sobriedade 
e, consequentemente, pareceu burocrática e desapaixonada, tendo em 
vista que o candidato procurou sobretudo expor as suas ideias políticas 
por meio de longos artigos, nos quais discutiu temas como municipa-
lismo (ibidem), progresso regional (ibidem, 8.9.1950, p.8), estradas 
de ferro e hidroelétricas (ibidem, 15.9.1950, p.6), entre outros. Além 
disso, nas entrelinhas até mesmo de alguns dos textos mais elogiosos, 
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sobretudo nos momentos em que a argumentação laudatória se tornava 
visivelmente defensiva, podemos observar que Pucci era considerado 
por muitos um “fracasso”, incapaz de administrar as “crises graves” e 
os “obstáculos de ordem econômica” que assolavam Uberaba em sua 
gestão – como a frustrante instabilidade de energia elétrica que, se, por 
um lado, era responsabilidade estadual, agravava-se, por outro, pela 
falta de força política municipal.

entre os candidatos, o nome de Fidelis reis (Udn) também 
parecia bastante promissor. deputado em mais de uma legislatura, 
fundador de diversas entidades de classe (entre elas, a poderosa 
sociedade rural do Triângulo Mineiro), presidente da Associação 
comercial e Industrial, criador do Liceu de Artes e ofícios (que 
daria origem ao senai) e do Banco do Triângulo Mineiro, saudado 
sempre na imprensa como um homem responsável por “magníficas 
realizações para Uberaba” (ibidem, 5.8.1950, p.1), reis mostrava-se 
absolutamente seguro de sua eleição e contava, sem modéstias, com a 
gratidão do povo de Uberaba. 

Uberabenses reconhecidos. votai em Fidelis reis.
ele já vos deu o senAI, a sociedade rural do Triângulo Mineiro, a 

casa do comércio e da Indústria, o Banco do Triângulo Mineiro.
se eleito, o que não poderá fazer por Uberaba? (ibidem, 22.8.1950, p.1)

desde o início da década de 1940, Fidélis reis falava sobre a ne-
cessidade de se criar o que ele chamava de Universidade do Trabalho, 
ou seja, uma instituição de ensino superior voltada sobretudo para os 
ofícios mais práticos (ibidem, 25.12.1940, p.8). na campanha de 1950, 
ele passou a prometer que, se eleito, voltaria a defender o antigo projeto 
de instalar o ensino profissional em caráter compulsório no país. “o 
ensino técnico, o ensino profissional nos seus múltiplos aspectos, é o 
problema da hora contemporânea”, argumentava. Assim, reis dedicou 
parte de sua campanha para falar sobre a instituição de um “sistema 
universitário técnico” que culminaria na “Universidade Técnica da 
capital da república” para estimular a formação da “nova mentalidade 
brasileira” (ibidem, 2.9.1950, p.4). com tudo isso, atento às demandas 
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educacionais daquela época, o ex-deputado procurou apresentar-se 
como “pioneiro do ensino técnico-profissional”. 

naturalmente, o candidato da Udn também era representado 
com características heroicas. na campanha eleitoral, José Mendonça 
registrou que o ex-deputado era um dos homens que mais contribuíram 
para o progresso e a civilização no interior brasileiro: “Fidélis reis cons-
tituiu um exemplo para todos nós, principalmente para a juventude, 
porque representa a vitória de próprio esforço alcançado a golpes de 
inteligência, de trabalho e de perseverança” (ibidem, 9.9.1950, p.1).

entretanto, se Pucci e reis preferiam expor suas ideias em longos 
artigos, Palmério foi o que mais investiu em slogans e frases de impacto 
em uma propaganda maciça na imprensa. “escolas para o povo! As-
sistência social!”, anunciavam o candidato e uma nova peça veiculada 
a partir de 2 de setembro: “A Universidade do Triângulo Mineiro. 
Mário Palmério não a promete: FUndArÁ!”. 

o Partido Trabalhista Brasileiro recomenda votar, para dePUTAdo 
FederAL, em MÁrIo PALMérIo, porque:

MÁrIo PALMérIo, sozinho, sem um cargo oficial, muito já fez 
pelo nosso povo.

MÁrIo PALMérIo, eleito dePUTAdo FederAL, MUITo 
MUITo MAIs, ainda poderá fazer, em benefício da InsTrUÇÃo e 
da sAÚde de nossos filhos.

Mário Palmério não promete, FAz! (ibidem, 2.9.1950, p.3)

Figura 61 – Anúncio publicado no Lavoura e Comércio.
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A primeira propaganda política de Mário Palmério publicada no 
diário O Triângulo foi veiculada num sábado, em 2 de setembro de 
1950. na edição seguinte, que circulava na segunda-feira, dia 4, o 
mesmo anúncio se impôs por entre os pequenos reclames dos outros 
candidatos – alguns não contavam com ilustrações ou fotografias. dos 
dias 5 a 22, o professor anunciou diariamente, com uma propaganda 
nas mesmas dimensões. Mário Palmério foi visivelmente o candidato 
a deputado federal que mais anunciou em O Triângulo. Todos os dias 
ele estava lá, convocando o voto dos eleitores, repetindo o slogan sobre 
instalação de escolas, sobre a policlínica e sobre seu papel no desen-
volvimento do comércio local. 

A partir do dia 23, um sábado, uma nova fotografia, que trazia 
um professor visivelmente maquiado, trajando dessa vez um terno 
mais tradicional, passou a acompanhar o mesmo texto, reproduzido 
ininterruptamente até o dia 30 de setembro. o clichê foi empregado 
também em um novo panfleto.

Figura 62 – Anúncio publicado no jornal O Triângulo, em 23 de setembro de 1950.
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Figura 63 – Panfleto de campanha eleitoral.

no Correio Católico, Mário Palmério começou a anunciar no dia 
9 de setembro de 1950:

o PArTIdo TrABALHIsTA BrAsILeIro recomenda votar, para 
dePUTAdo FederAL em MÁrIo PALMérIo porque Mário Palmério 
sozinho, sem um cargo oficial, muito já fez pelo nosso povo.

MÁrIo PALMérIo eleito deputado Federal, MUITo, MUITo 
MAIs, ainda poderá fazer, em benefício da InsTrUÇÃo e da sAÚde 
de nossos filhos.

MÁrIo PALMérIo nÃo ProMeTe, FAz! 

na fotografia, a legenda: “Prof. Mário Palmério, pioneiro da 
instrução”. Percebemos aqui que o anúncio de Palmério publicado 
no Correio Católico quase esbarrava nos interesses da Igreja no mo-
nopólio da educação. esse ideário contrariava a orientação divulgada  
dias antes, quando os bispos recomendaram reservas aos programas 
partidários que defendiam a intervenção dos poderes públicos na 
criação de escolas. 
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no Correio Católico, o anúncio de Palmério era um pouco menor do 
que aqueles publicados em O Triângulo e competia de igual para igual 
em visibilidade com os seus adversários diretos; ainda que o destaque 
conferido pelo semanário aos candidatos da Udn fosse flagrante, 
pois João Laterza e Paulo J. derenusson, postulantes à prefeitura e 
vice-prefeitura pela coligação Udn-Psd, tomaram integralmente a 
capa do jornal nas cinco edições consecutivas que compreenderam o 
período entre 26 de agosto e 30 de setembro. entretanto, o fato é que 
Palmério anunciou e panfletou como nenhum dos outros candidatos.

Trabalhistas! Trabalhadores!
nosso único cHeFe é GeTÚLIo vArGAs!
nosso único PArTIdo é o PArTIdo TrABALHIsTA BrA-

sILeIro!
nossos únicos candidatos são os do P.T.B.!
e nosso candidato a dePUTAdo FederAL é
MÁrIo PALMérIo
Pioneiro da Instrução
candidato do P.T.B.!
candidato de GeTÚLIo vArGAs!

Figura 64 – Panfleto de campanha eleitoral.
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observando, portanto, que os conceitos de “pioneiro da instrução”, 
de “candidato de Getúlio vargas” e de cidadão comprometido com a 
“assistência social” foram os principais temas da campanha de Mário 
Palmério em 1950, é preciso ponderar que as causas que inspiraram 
os eleitores triangulinos a consagrá-lo nas eleições não se restringiram 
estritamente à observância de sua plataforma política – até porque, 
como vimos, dois outros candidatos também incorporaram o tema 
da universidade em suas campanhas. como lembram Goldman e 
sant’Anna (1996, p.25), inúmeras são as motivações que levam as 
pessoas a votar: interesse, afinidade ideológica e adesão partidária, mas 
também “simpatia, identificação pessoal, torcida de futebol, autoridade 
materna etc., e mais uma infinidade de razões impossíveis de esgotar”. 
desse modo, “o correlato dessa pluralidade de motivações envolvidas 
no ato de votar é a multiplicidade de aspectos que o eleitor seleciona 
em seus candidatos ao escolhê-los”, argumentam os pesquisadores. 
“vota-se, pois, em um ou alguns atributos do candidato, ainda que se 
reconheça a existência de outros, muitas vezes, aparentemente con-
traditórios com aqueles que se privilegiou” (ibidem, p.26). com isso, 
vemos que a política jamais deixa de contemplar uma forte dimensão de 
subjetividade, que pode orientar a escolha tanto pelas virtudes privadas 
do candidato quanto por reivindicações de cidadania. em suma, “o 
voto está envolvido em uma rede de forças que transcende em muito o 
domínio do que se convencionou denominar ‘política’” (ibidem, p.30).

vimos que, no decorrer dos anos 1940, a imagem pública de Mário 
Palmério, tal como veiculada na imprensa regional, foi ascendendo 
até alcançar a representação de uma espécie de guerreiro sagrado de 
seu povo. Por causa de sua conhecida trajetória social, potencializada 
pelas representações heroicas dessa atuação, o professor tornou-se um 
personagem muito carismático em toda a região. contudo, em uma 
disputa eleitoral, nenhum ator político fica inteiramente ileso nas lutas 
de representações que os antagonistas empreendem para deslegitimar 
a sua representatividade. Assim, para combater aquela imagem sagra-
da, os adversários se empenhariam de forma acirrada para carregar a 
figura do carismático Mário Palmério com uma representação bastante 
pejorativa, à beira da repugnância. é o que veremos a seguir.
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A conspiração

no dia 18 de agosto de 1950, o Lavoura e Comércio noticiou que 
Getúlio vargas planejava um comício em Uberaba, nos primeiros dias 
de setembro. naturalmente, o PTB local ficou muito excitado com 
a perspectiva da visita do legendário líder trabalhista à cidade. os 
correligionários Antônio Próspero, Whady nassif, ovídio de vito e 
sobretudo Mário Palmério eram os candidatos que mais exploravam 
a figura de vargas em suas campanhas eleitorais. A ostentação dessa 
imagem de intimidade com o líder máximo do trabalhismo seria, é 
claro, uma oportunidade extraordinária para reafirmar o vínculo com 
toda aquela mitologia. 

contudo, um detalhe protocolar parecia ter o potencial de ameaçar 
o brilho dos petebistas uberabenses. A coordenação nacional da cam-
panha estabeleceu que Adhemar de Barros, o grande nome do PsP, 
deveria chegar a Uberaba um pouco antes para recepcionar Getúlio 
vargas no aeroporto. naturalmente, Adhemar seria acompanhado por 
sua própria comitiva de partidários locais, o que incluiria, portanto, 
a presença do prefeito Boulanger Pucci e demais correligionários. 
Adhemar de Barros garantia em entrevistas que não havia nenhuma 
divergência entre o PTB e o PsP (O Triângulo, 2.9.1950, p.4). Mas 
a excêntrica coligação de antigos adversários armada por Getúlio na 
política nacional estava prestes a fazer colidir, em uma mesma ocasião, 
os irreconciliáveis adversários da vida partidária local.

Assim, a poucos dias do grande comício, acendeu-se uma rumorosa 
controvérsia entre os diretórios dos dois partidos para disputar quem 
teria a honra de ciceronear Adhemar de Barros e Getúlio vargas pelas 
ruas de Uberaba. Boulanger Pucci saiu na frente. no dia 5 de setem-
bro, mandou publicar um informe, com timbre oficial da prefeitura, 
esclarecendo que Getúlio e Adhemar seriam “hóspedes oficiais do 
Governo uberabense” (ibidem, 5.9.1950, p.4). na programação con-
cebida pela municipalidade, vargas chegaria no dia 10 de setembro, 
às 10 horas, e seria levado para o prédio da “Prefeitura Municipal”, 
onde tomaria o café da manhã. em seguida, os “eminentes hóspedes 
do Governo de Uberaba” seguiriam para o “Palanque da democracia” 
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(montado pela prefeitura), na Praça rui Barbosa, onde seriam sauda-
dos “pelo Prefeito Boulanger Pucci” e receberiam as homenagens do 
povo. Terminada a solenidade, Getúlio e Adhemar seriam levados 
ao Grande Hotel, onde seria oferecido um almoço “pela Prefeitura 
Municipal” com a participação de autoridades locais. em seguida, os 
ilustres visitantes seguiriam para o aeroporto e tomariam o avião, que 
os levaria a Uberlândia. 

como se vê, utilizando-se da máquina pública municipal, Boulan-
ger Pucci e o PsP local queriam controlar ao máximo a programação 
de vargas para que pudessem desfrutar eles mesmos o prestígio do 
getulismo e impedir quaisquer ganhos políticos ao PTB. no dia 
seguinte, em mais um comunicado em nome do “comitê nacional 
pró-candidatura Getúlio vargas”, Boulanger Pucci e João naves 
insistiram em sua estratégia de firmar posição:

o comitê nacional pró-candidatura Getúlio vargas, por seus dele-
gados no Triângulo Minero, tem satisfação em comunicar ao povo que 
domingo, dia 10, às 10 horas da manhã, chegará a Uberaba o grande 
brasileiro e ilustre homem público senAdor GeTÚLIo vArGAs. 
s. excia., que será hóspede oficial da Prefeitura Municipal, falará ao povo, 
do “Palanque da democracia”, armado na Praça rui Barbosa.

nessa oportunidade, o senAdor GeTÚLIo vArGAs receberá as 
homenagens do povo de Uberaba, justamente devidas a sua personalidade 
de grande brasileiro. o comitê, desde já, agradece o comparecimento, ao 
comício, de todos os admiradores do eminente senador vargas. s. excia., 
após o almoço no Grande Hotel, seguirá para Uberlândia, às 14 horas.

Uberaba, 6 de setembro de 1950
BoULAnGer PUccI
JoÃo nAves (O Triângulo, 6.9.1950, p.4)

os membros do PTB local ficaram exasperados. Perder a prima-
zia do encontro com vargas para os adversários do PsP implicaria 
um fragoroso desprestígio e, por consequência, uma derrota política 
inconcebível. Assim, em uma atribulada reunião de diretório, ficou 
estabelecido que Antônio Próspero deveria viajar imediatamente ao 
rio de Janeiro para combinar pessoalmente com o próprio comitê de 
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Getúlio vargas os detalhes da visita a Uberaba. simultaneamente, a 
executiva local do PTB entrou em contato com o coordenador geral 
da campanha, o major newton santos, pedindo que ele divulgasse um 
comunicado oficial que desautorizasse Boulanger Pucci e desbaratasse 
a manobra do PsP local. Assim, no dia 8 de setembro, o PTB ubera-
bense, representado por Mário Palmério, publicou na imprensa local 
o seguinte comunicado:

recepção ao dr. Getúlio vargas
o sr. dr. Antonio Próspero, secretário Geral da comissão executiva 

do Partido Trabalhista Brasileiro de Minas Gerais e Presidente do dire-
tório Local, recebeu do sr. Major newton santos, coordenador nacional 
da campanha do senador GeTÚLIo vArGAs, o seguinte telegrama:

“dr Antonio Próspero
Afim evitar explorações referência visita senador Getúlio vargas 

esse município queira presado [sic] companheiro com autoridade lhe 
compete providenciar hospedagem nosso chefe saudações trabalhistas 
Major newton santos pt”

o diretório Local do Partido Trabalhista Brasileiro, na ausência do 
sr. dr. Antonio Próspero que seguiu hoje para o rio de Janeiro afim de 
entender-se pessoalmente com o dr. Getúlio vargas sobre detalhes de 
sua vinda a Uberaba, fará, com a necessária antecedência e usados todos 
os meios de divulgação possível, a comunicação oficial da data, horário e 
de outros detalhes relativos à recepção que os trabalhadores e o povo de 
Uberaba farão ao ilustre brasileiro.

Uberaba, 8 de setembro de 1950
Mário Palmério, 1º secretário. (ibidem, 8.9.1950, p.4)

no decorrer da tarde, o diretório municipal do PTB movimen-
tou-se ativamente para acertar com as lideranças nacionais a nova 
programação da visita de Getúlio a Uberaba. no dia seguinte, 
véspera do grande comício, em um novo comunicado assinado 
por Mário Palmério, o PTB local reafirmava a sua própria versão. 
o informe garantia que o diretório uberabense havia recebido da 
executiva nacional um comunicado que orientava a programação 
do seguinte modo:
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s. excia, que virá acompanhado do sr. dr. Antonio Próspero e de outros 
altos dirigentes trabalhistas, receberá, no Aeroporto, as manifestações 
dos trabalhadores e do povo de Uberaba e dirigir-se-á, em seguida, para 
a Av. Getúlio vargas onde se realizará o comício monstro promovido pelo 
Partido Trabalhista Brasileiro.

Logo após o comício, s. excia. visitará o colégio do Triângulo Mi-
neiro, ali almoçando, em companhia de sua comitiva.

receberá, naquele local, a visita de seus correligionários até o momento 
de seu embarque para Uberlândia. (ibidem, 9.9.1950, p.4)

Assim, até mesmo os detalhes da programação divulgada anterior-
mente pela prefeitura foram desautorizados. Pucci havia garantido que 
vargas chegaria às 10 horas? ora, o PTB tratou de corrigir, garantindo 
que o horário certo seria às 9h30. o comício seria realizado na Praça rui 
Barbosa, no palanque montado pela prefeitura? não. os trabalhistas 
transferiram o evento para a Avenida Getúlio vargas, em frente ao 
prédio da sede do partido. no programa anterior Getúlio almoçaria 
no Grande Hotel? ora, a verdade era que Mário Palmério o levaria 
para almoçar em seu próprio colégio. 

o prefeito Boulanger Pucci, por seu lado, mantinha-se inflexível 
em sua programação e, nesse mesmo dia, em um anúncio no Lavoura e 
Comércio (9.9.1950, p.8), reafirmava que Getúlio chegaria às 10 horas 
e, como “hóspede oficial da Prefeitura Municipal”, falaria ao povo no 
“Palanque da democracia” armado na Praça rui Barbosa, almoçaria 
no Grande Hotel e seguiria para Uberlândia às 14 horas. em uma ver-
dadeira “guerra de propaganda”, os dois partidos políticos trataram de 
contratar carros com alto-falantes para divulgar, em toda cidade, cada 
um a sua própria versão. “A tensão nervosa crescia a todo o momento 
e todo mundo previa desagradáveis acontecimentos para a manhã de 
domingo, em vista dos desentendimentos dos dois partidos que apoiam 
o senador vargas”, registrou o Lavoura e Comércio (11.9.1950, p.2).

e foi assim que, na explosiva manhã de 10 de setembro de 1950, 
correligionários do PTB e do PsP, sem chegarem a um acordo, 
aglomeraram-se desde cedo no aeroporto para aguardar Getúlio var-
gas: “se na noite de sábado os ânimos já estavam exaltados, a tensão 
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nervosa aumentou de intensidade na manhã de domingo, à medida 
que se aproximava a hora de chegada do avião conduzindo o senador 
Getúlio vargas!”. no centro da cidade, às 8 horas, os dois partidos 
deram início ao serviço de alto-falante, cada um em seu palanque, 
anunciando a presença de vargas. Ao mesmo tempo, um banquete 
era preparado pela prefeitura no Grande Hotel, enquanto o PTB 
preparava outro banquete no colégio Triângulo Mineiro. “enquanto 
isso se passava na cidade, no Aeroporto de Uberaba aglomerava-se 
grande número de pessoas, inclusive os principais líderes dos dois 
partidos que disputavam a presença do senador vargas no local por 
eles indicado.” era de “inquietação” o ambiente no aeroporto, regis-
trou o Lavoura e Comércio. “As duas facções estavam mais ou menos 
separadas, notando-se porém nervosismo em todas as fisionomias.”

Pouco antes das 10 horas, o avião que trazia o governador Adhe-
mar de Barros pousou no aeroporto. naturalmente ele foi recebido de 
imediato pelos correligionários, tendo à frente o prefeito Boulanger 
Pucci e outras autoridades do PsP. contudo, a chegada de Adhemar 
aumentou ainda mais a tensão, pois os petebistas passaram a temer 
a interferência do governador paulista junto a vargas, no sentido 
de conduzi-lo maliciosamente ao palanque da prefeitura. A polícia 
redobrava a atenção e tomava providências no sentido de evitar a 
aproximação de integrantes dos dois partidos.

enquanto isso, sob a propaganda simultânea dos sistemas de alto-
-falantes de ambos os partidos, aumentavam rapidamente as duas 
multidões de simpatizantes e curiosos nos palanques rivais da Praça 
rui Barbosa e da Avenida Getúlio vargas, cuja distância não passa 
de 600 metros. “os ônibus desciam repletos e os adeptos de uma e 
outra facção iam tomando posição, confiantes na interferência de seus 
líderes junto ao senador vargas. Todos lhe disputavam a preferência 
para o local do comício.”

Finalmente, às 10h45, o avião que conduzia vargas sobrevoou o 
aeroporto de Uberaba. na descrição do jornal, esse momento foi de 
grande nervosismo para todos. Antes mesmo de o avião aterrissar, 
correligionários de ambos os partidos começaram a correr rumo ao 
portão de embarque, atropelando-se uns aos outros e disputando no 
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braço, literalmente, a primazia da recepção oficial na pista do aeroporto. 
Mário Palmério e os demais petebistas já estavam posicionados em 
frente ao portão. Boulanger Pucci, de modo ríspido, procurava abrir 
caminho para ingressar na pista. e foi assim, de repente, em meio à 
balbúrdia, que a multidão atônita ouviu o disparo de um tiro. e logo 
em seguida, outro tiro.

“A confusão foi geral, com gritos e corridas”, registrou o Lavoura 
e Comércio. Muita gente se machucou durante o tumulto, tal como a 
esposa de Felício Frange, presidente do PsP, que fraturou um braço e 
sofreu escoriações na cabeça. Logo percebeu-se, no centro do alvoroço, 
que Boulanger Pucci cambaleava manchado de sangue nos braços dos 
companheiros, enquanto a polícia imobilizava o provável autor do 
atentado, ainda de arma na mão. Lá mesmo o agressor foi identificado: 
tratava-se de Florêncio Alves Filho, integrante da comitiva do PTB. 
Alves Filho foi imediatamente conduzido à delegacia, enquanto Pucci 
era encaminhado às pressas para a casa de saúde são Luiz. o piloto 
que conduzia o avião de vargas foi informado pelo rádio e decidiu adiar 
o pouso por alguns minutos, até que os ânimos se acalmassem no ae-
roporto. o desembarque foi ao mesmo tempo tenso e festivo. Antônio 
Próspero, que acompanhava o voo, preferiu não descer imediatamente, 
permanecendo na aeronave por mais de uma hora: “Achava-se ele 
visivelmente emocionado com o triste desfecho da vinda do senador 
vargas a Uberaba”.

A polícia não fornecia nenhuma informação à imprensa. desse 
modo, inúmeros boatos começaram a circular entre as pessoas. “são 
várias versões propaladas na cidade, todas desencontradas” – regis-
trou o jornal. nos palanques montados no centro da cidade, ninguém 
sabia ao certo o que havia acontecido. somente quando Getúlio vargas 
chegou à Praça rui Barbosa, no palanque montado pela prefeitura, 
acompanhado por Adhemar de Barros e pelos correligionários do PsP, 
é que a multidão, notando a ausência do prefeito, pôde confirmar a 
veracidade das notícias sobre o atentado (ibidem, p.4).

de qualquer modo, vargas foi ovacionado pela massa popular. 
subiram também no palanque o petebista Whady nassif, Paulo rosa 
(representando o governo municipal) e Adhemar de Barros. em seu 
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discurso, vargas criticou a política econômica de dutra, responsabili-
zou o governo pela crise da pecuária, mas não mencionou a agressão no 
aeroporto. em um improviso, o líder carismático afirmou que não era 
absolutamente um candidato de partidos, mas um candidato do povo. 
A frase virou manchete do dia seguinte (O Triângulo, 12.9.1950, p.2).

Logo após o discurso, Getúlio e Adhemar foram conduzidos a uma 
visita a Boulanger Pucci no hospital e em seguida à fazenda-modelo 
de Mário Franco. depois disso, equilibrando-se com habilidade entre 
os desejos das duas facções em disputa, Getúlio decidiu almoçar no 
colégio Triângulo Mineiro e prestigiar os trabalhistas uberabenses. Foi 
somente aí que Antônio Próspero apareceu, acompanhado de Whady 
nassif e de toda a comitiva petebista. naturalmente, Mário Palmério 
foi muito festejado por essa honraria. Mas toda aquela atmosfera de 
conspiração comprometeria significativamente os ganhos políticos 
dessa façanha.

é claro que o noticiário do dia seguinte não podia ser outro:

vítima de um atentado do prefeito Boulanger Pucci
causou a mais viva repulsa a toda a população de Uberaba, o covarde 

atentado de que foi vítima, ontem, no Aeroporto santos dumont, o pre-
feito Boulanger Pucci, que ali, em companhia do governador Adhemar de 
Barros, de membros da comitiva do chefe do executivo estadual paulista 
e de destacadas figuras dos meios sociais e político-administrativos de 
Uberaba, aguardava a chegada do senador Getúlio vargas. 

Quando se dirigia ao portão “A”, de acesso à pista, o digno chefe 
da Municipalidade, foi alvejado por um indivíduo, que mais tarde se 
averiguou ser o sr. Florêncio Alves Filho, cuja prisão se fez em flagrante.

verificada a gravidade de seu estado de saúde, o sr. dr. Boulanger Pucci 
foi imediatamente conduzido ao Hospital são Luiz, onde se submeteu a 
delicadíssima intervenção cirúrgica [...].

segundo informações colhidas pela reportagem, o dr. Boulanger Pucci 
– que somente não se viu alvo de novos disparos pela pronta intervenção de 
populares que se encontravam próximo ao agressor – recebeu dois projetis: 
o primeiro, com entrada pelo hipograstro, perfuração dos intestinos grosso 
(1) e delgado (8), sem saída; o segundo, com entrada pelo braço esquerdo, 
na região do cotovelo, e saída pelo antebraço.
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Logo conhecida a dolorosa notícia, toda a população de Uberaba se 
tomou da mais viva e justa indignação, verberando acremente a conduta 
do elemento que dando mostras de irresponsabilidade e perversidade, 
escreveu a sangue uma das mais negras páginas da história de nossa terra, 
tentando contra a vida de um ilustre e digno filho de Uberaba [...]. (O 
Triângulo, 11.9.1950, p.4)

Um testemunho lavrado em cartório, assinado por Tancredo Pucci 
(irmão do prefeito), publicado nessa mesma edição de O Triângulo, 
tratou de firmar um dos boatos que mais corriam de boca a boca na-
quela luta de representações. sob o título “o atentado contra a vida do 
prefeito de Uberaba” (ibidem, 11.9.1950, p.4), Tancredo Pucci regis-
trava que o irmão, agradecendo a “Udn, Psd, Pr, PsP e PsT” (ou 
seja, todos menos o PTB), pedira que se tornasse público o seu desejo 
de “continuação da campanha eleitoral” que havia sido “silenciada 
ontem”, porque mais importante que seu estado de saúde era a demo-
cracia e a liberdade de pensamento. “continuemos, pois, com o mesmo 
entusiasmo cívico.” Assim, em um esforço para demonstrar uma ab-
negada generosidade, o prefeito alvejado mandara dizer também que 
o “palanque da democracia”, que a prefeitura construíra na Praça rui 
Barbosa, continuaria à disposição de todos os candidatos, sem distin-
ção de partidos, “mesmo desses que mandaram matá-lo”, ironizou.

Quanto ao traiçoeiro atentado de ontem, friamente premeditado, 
praticado por mãos armadas de um tarado e determinação ou ordem de 
terceiros, quero esclarecer aqui (e o faço por minha conta própria), que 
o sr. Prefeito não esperava a inopinada agressão. nem ele nem todos nós 
que o acompanhávamos, pois todos, sem exceção, estávamos desarmados.

não podíamos supor que para lá, para receber um Governador de 
estado e o sr. senador Getúlio vargas, mandasse alguém com a disposição 
de matar.

e tanto essa é verdade que apresentei o Governador de são Paulo, meu 
amigo, a todos, gregos e troianos.

ou seja, sem mencionar nenhum resultado do inquérito, o irmão 
afirmou categoricamente a “determinação ou ordem de terceiros” na 
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execução do atentado. é interessante observar que, na sua retórica, 
Tancredo Pucci fez questão de afirmar a existência de “gregos e troia-
nos” – ou seja, eles e os traidores. nas palavras de Pucci, a cena se deu 
exatamente assim:

separando-se do Governador Adhemar de Barros, ao dirigir-se, como 
Prefeito, para o portão do aeroporto, afim de atravessá-lo e, como o faz 
todas as vezes que recebe visitantes ilustres, ir cumprimentar o senador 
Getúlio vargas, cujo avião aterrisava, sem dizer palavra e sem qualquer 
razão, o criminoso encostou o cano da arma no ventre do sr. Boulanger 
Pucci e detonou-a. caído, deu-lhe mais um tiro, não lhe dando um terceiro 
porque o sr. Galdino de carvalho conseguiu segurar o braço assassino.

A vítima e testemunhas ouviram, claramente, o sr. Mário Palmério 
dizer: – “Atire, atire”

é ele, pois, o autor intelectual do atentado.

Assim, Mário Palmério, que de fato se encontrava próximo ao 
agressor, era acusado em público de ter sido o “autor intelectual” do 
atentado a Boulanger Pucci. A prova eram as testemunhas de parti-
dários e do próprio prefeito que o ouviram incitar Florêncio Alves a 
proferir os tiros: “– Atire, atire”.

na mesma edição de O Triângulo, no editorial intitulado “onde 
estamos afinal?”, nicanor de souza exprimia sua perplexidade ante a 
“brutal e inominável ocorrência”, afirmando que a “bárbara cena de 
sangue [...] pincelada com tão fortes cores de covardia” tingira de rubro 
a história de Uberaba. sem mencionar o nome de Mário Palmério, mas 
evidentemente se referindo a ele, o editorial esbravejava: “Uberaba de 
hoje já não mais comporta a presença de elementos perturbadores da 
ordem, de figuras completamente faltas de senso de responsabilidade, 
de indivíduos que, tomados de condenável paixão partidária, semeiam 
a loucura, a insensatez, a intranquilidade e o desassossego no seio de 
uma população pacata e ordeira como a nossa”. 

desse modo, vemos que, se, no começo daquele mesmo ano, o 
consagrado Mário Palmério era representado como um dos “mais 
ilustres membros” da sociedade local, “moço portador de apreciá-
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veis qualidades”, além de “vanguardeiro do patrimônio educacional 
de nossa terra” (ibidem, 1º.3.1950, p.4), agora ele era o “elemento 
perturbador da ordem”, o irresponsável, o semeador da “loucura”, da 
“insensatez” e da “intranquilidade”. nas lutas de representações trava-
das pelos adversários para desconstruir toda aquela mitologia do herói 
sagrado, portanto, o atentado se configurou como uma ocasião imperdível 
para vincular a figura de Palmério ao avesso do herói. em uma inversão 
diretamente proporcional à imagem sagrada construída nos últimos dez 
anos, era como se Palmério tivesse deixado cair sua máscara de divindade 
para se revelar como o “covarde”, o “traiçoeiro”, o “brutal”, ligado aos 
conceitos de “bárbaro”, “inominável”, que provocava “repulsa” ao dar 
mostras de “irresponsabilidade e perversidade”, pois, com sua “disposição 
de matar”, havia escrito “a sangue”, de forma “friamente premeditada”, 
uma das “mais negras páginas da história” da cidade.

na verdade, notamos que todo esse imaginário reverbera, na 
prática, uma variante narrativa da legendária e poderosa mitologia 
da “conspiração” (Girardet, 1987). A imagem “temível e temida” da 
organização secreta e de seus cúmplices; o fantasma das sombras e das 
trevas; a reunião de todo um bestiário que evoca imagens de tudo que 
rasteja, se infiltra e se esconde, que é onduloso, viscoso e portador da 
sujeira e da infecção; todos esses elementos compõem a fabulação do 
imaginário do complô. Ao associarem Mário Palmério àquele que fez 
das trevas o seu reino (escrevendo com “sangue” as “páginas negras” 
da história), que carrega consigo o veneno e a corrupção (o semeador da 
“loucura” e da “intranquilidade”), e cuja representação se animaliza (o 
“brutal”, o “bárbaro”, o “inominável”), os adversários não faziam mais 
que retornar, no essencial, os termos “bem mais antigos e bem mais 
profundos, de uma outra denúncia: a do Maligno, do espírito perverso, 
do satã invisível e onipresente”. como mostra Girardet (1987, p.48), 
essas variações narrativas, na verdade, se configuram como:

novos testemunhos, no final das contas, dessa espantosa permanên-
cia da presença diabólica no mais profundo das mentalidades coletivas 
no último século, e nos anos mesmo em que se costuma situar o apogeu 
oficialmente triunfante do Pensamento racionalista e da Ideia cientificista. 
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dotado de seus atributos tradicionais, acompanhado das legiões sulfurosas 
de seus servidores infernais, o Príncipe das Trevas permanece, em pessoa, 
o herói privilegiado de uma vasta literatura.

em suma, na concepção dos adversários, a torpeza do atentado 
de Boulanger Pucci deveria servir para profanar a sacralidade da qual 
Mário Palmério havia se travestido nos últimos dez anos.

nos dias seguintes, a repercussão na imprensa ateve-se quase que 
exclusivamente ao estado de saúde do prefeito, tendo em vista a cautela 
da polícia em anunciar quaisquer conclusões do inquérito. o jornal 
O Triângulo (12.9.1950, p.4) e o Lavoura e Comércio (13.9.1950, p.2) 
informavam apenas que as autoridades prosseguiam na “elucidação 
completa” do caso: testemunhas haviam sido ouvidas e o indiciado 
ainda iria prestar informações. no dia 13, os jornais informaram que 
Pucci estava fora de perigo (O Triângulo, 13.9.1950, p.1; Lavoura e Co-
mércio, 13.9.1950, p.2). A imprensa noticiou também que o candidato 
da Udn à Presidência, brigadeiro eduardo Gomes, em sua passagem 
por Uberaba, fizera uma visita de cortesia ao prefeito no hospital, mas 
nada se falava sobre o atentado em si (O Triângulo, 13.9.1950, p.4). 
é provável que esse silêncio tenha favorecido ainda mais a difusão de 
boatos e acusações enviesadas sobre o suposto envolvimento de Mário 
Palmério no crime.

o Lavoura e Comércio (16.9.1950, p.2) finalmente publicou o 
aguardado depoimento de Florêncio Alves Filho, prestado 15 de 
setembro. na versão do autor do atentado, os membros do PTB es-
tavam todos juntos, próximos ao gradil e ao portão de desembarque, 
“no firme propósito de não permitirem a entrada de outras pessoas 
no campo”, pois, segundo ele, aos trabalhistas é que interessava dire-
tamente a chegada de vargas. ora, se os membros do PsP já haviam 
recepcionado Adhemar de Barros sem nenhuma interferência do 
PTB, argumentou, o mesmo queriam os petebistas em relação aos 
seus líderes. no entanto, no momento em que o avião se preparava 
para descer, afirmou o depoente, Boulanger Pucci caminhou rumo 
ao portão, onde também se posicionava Mário Palmério, e pegou 
Alves Filho pelo braço, puxando-o com força para trás. o petebista 
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empurrou o portão e Pucci voltou a puxá-lo. e foi assim que, num 
ímpeto, o irascível Florêncio Alves Filho sacou a arma e disparou no 
prefeito, sendo logo agarrado por todos os lados por diversas pessoas. 
o petebista negou que tivesse engatilhado o segundo tiro e afirmou que 
tudo o que aconteceu foi “resultado de atitudes momentâneas” – ou 
seja, não havia nada premeditado.

Ainda assim, o silêncio de Mário Palmério, que não se pronunciava 
sobre o caso, parecia inquietante. essa atitude alimentava ainda mais as 
especulações sobre o seu eventual papel no atentado. somente depois de 
divulgado o depoimento do agressor, Palmério sentiu-se à vontade para 
responder às acusações. e é claro que ele não perderia a oportunidade 
para espetacularizar o seu retorno ao debate público. e foi assim que, 
no auge dos boatos, o professor publicou mais um manifesto político, 
o último daquela movimentada campanha eleitoral: com o título de 
“Aos trabalhistas do Triângulo Mineiro” (ibidem, 20.9.1950, p.8), 
Palmério mais uma vez se empenharia com todos os recursos para se 
agarrar à mítica de vargas e reerguer a sua própria mitologia.

estamos quase no fim da memorável campanha democrática que há de 
conduzir, à Presidência da república, nosso eminente chefe senador Getú-
lio vargas e aos outros altos cargos legislativos e executivos do país os candi-
datos que se inscreveram pela gloriosa legenda do Partido Trabalhista Bra-
sileiro. [...] A vitória da candidatura do senador Getúlio vargas e a de seus 
companheiros de partido tem, para os trabalhadores brasileiros, uma signi-
ficação muito mais transcendente de que a de um simples triunfo eleitoral.

Para Palmério, aquele era o início de um “novo ciclo” no país, do 
qual iriam participar as classes trabalhadoras, lideradas por “homens 
de luta” credenciados por um “passado cheio de dignificantes exem-
plos de fidelidade ideológica e partidária” pela “dedicação pessoal”, 
“energia” e “entusiasmo”.

Quanto a nós, modestos soldados do movimento pró-emancipação 
política do trabalhador do Brasil, nada nos desviará da atividade que 
assumimos desde o início da campanha até as vésperas do grandioso 
triunfo que nos espera.
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é perceptível a invocação da imagem do guerreiro messiânico 
imbuído do nobre ideal de libertação de seu povo rumo à terra 
prometida. os vocábulos “glorioso”, “transcendente”, “grandioso 
triunfo” e “novo ciclo”, assim como a sua autoinclusão no campo 
dos “homens de luta” com um passado repleto de “dignificantes 
exemplos de fidelidade ideológica e partidária”, conotam a ânsia 
de reverter as representações negativas do “traiçoeiro” e “covarde” 
que inspiravam “repulsa”. Foi assim, lançando mão da força do ge-
tulismo, invocando a mitologia do herói sagrado e se sobrepondo às 
forças do mal, que Palmério reuniu as condições para se pronunciar 
a respeito das acusações de que fora alvo:

Incidentes, por mais lamentáveis que sejam, não poderiam, evidente-
mente, arrefecer nosso entusiasmo. nas campanhas de libertação política, 
devemos nos conduzir acima da maldade humana. Por isso mesmo, às acu-
sações grosseiras, como a que foi recentemente divulgada em dois jornais 
locais a propósito das dolorosas ocorrências verificadas no aeroporto local, 
por ocasião da visita a Uberaba do senador Getúlio vargas, e publicadas 
sob a responsabilidade do irmão do prefeito de Uberaba, respondemos 
com o nosso absoluto silêncio. essa, a única atitude compatível com uma 
alegação que peca pela insensatez e pelo absurdo e cujos objetivos toda a 
população de Uberaba imediatamente compreendeu.

“o que podemos vos afirmar, companheiros do glorioso Partido 
Trabalhista Brasileiro, é que erraram o alvo” – retrucou o herói. “não 
nos detivemos e nem nos deteremos em caminho para ouvir despro-
pósitos e responder às invectivas dos que tentam inutilmente desviar 
nossa atenção e a dos nossos companheiros.”

Assim, afirmando estar entregue à “grande causa dos trabalhadores 
brasileiros”, qual seja, os anseios de um Brasil “melhor, próspero e fe-
liz”, Palmério reafirmou que esse era o “espírito” que o fazia prosseguir 
em sua “marcha”. A relação da terminologia sagrada com a eleitoral 
fica cada vez mais explícita: “As urnas, em 3 de outubro, consagrarão 
a causa trabalhista. e esse é o nosso supremo ideal”. Por fim, Palmério 
aproveita o manifesto para saudar a glória de seu líder e de seu partido  
– “viva o glorioso Partido Trabalhista Brasileiro! viva o nosso eminente 
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chefe, senador Getúlio vargas!” – e para lançar habilidosamente o seu 
mais novo slogan: “nossa arma é o voto”.

contudo, nessa etapa da campanha, não foi somente a mitologia 
da conspiração que procurou combater a imagem de Mário Palmério. 
Uma outra frente se empenhou, de modo distinto, a contestar outros 
elementos de sua representação social. Aquela antipatia do clero ube-
rabense em relação ao candidato que se anunciava como o “pioneiro 
da instrução” seria mais uma vez explicitada na penúltima edição do 
Correio Católico antes das eleições. não se sabe se o fato de Mário Pal-
mério encontrar-se fragilizado por causa das acusações inspirou a verve 
do clero. Mas um evidente ataque ao slogan do petebista foi veiculado 
dois dias depois daquela mensagem de Palmério aos trabalhistas do 
Triângulo: “saibamos escolher os nossos candidatos” (Correio Católico, 
23.9.1950, p.2) era o título do artigo. o texto começava assim:

A 3 de outubro compareceremos às urnas para levarmos o nosso voto. À 
primeira vista parece simples e para muita gente chega a ser um ato banal, ou 
desabafo de paixões políticas. Tristemente estamos nos certificando de que 
ainda não temos foro ou gente realmente civilizada. Alguma coisa porém 
se tem feito nestes últimos anos, no sentido de instruir o povo. A educação 
comporta na sua estrutura não só a instrução como muitos outros elementos. 
consiste em se formar um indivíduo capaz de assumir na sociedade o papel 
que lhe é reservado. A instrução é apenas um instrumento, um meio para 
se atingir o fim da educação. do descuido que se tem dado a esta distinção, 
resulta a incompreensão para os problemas do momento. A instrução sem 
a educação não constrói bases sadias para as atitudes altruísticas.

nessa discussão semântica sobre os termos “instrução” e “educa-
ção”, percebemos uma nítida alusão negativa a Mário Palmério – que 
na página ao lado, naquela mesma edição, anunciava-se precisamente 
como o “pioneiro da instrução”. “do descuido que se tem dado a esta 
distinção, resulta a incompreensão para os problemas do momento”, 
registra o texto do jornal católico, lamentando a falta de “gente real-
mente civilizada” que se dava ao “desabafo de paixões políticas”. com 
isso, percebemos que, se a Igreja não chegava a ser abertamente hostil 
a Mário Palmério, tampouco se mostrava simpática. 
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ser altruístico é colocar-se acima de qualquer interesse pessoal, visando 
o bem coletivo. é o que devemos fazer ao levar o nosso voto. [...] Que bom 
seria se os brasileiros, em vez de se atordoarem com alto-falantes, foguetes, 
comícios, shows e outras propagandas, se dessem ao trabalho de desen-
volver uma “consciência cívica” e analisassem friamente os candidatos. 
[...] Que deus nos ilumine neste pleito de 1950 para que sabiamente e 
conscienciosamente saibamos escolher os nossos candidatos.

A despeito da onda de boatos, Mário Palmério jamais deixou de 
anunciar de forma maciça a sua propaganda política. no dia 2 de ou-
tubro, véspera das eleições, Palmério ainda apareceu em dois novos 
anúncios no Lavoura e Comércio e em O Triângulo, ao lado de vargas e 
dos correligionários, anunciando-se como um uberabense “devotado à 
sua terra”, um homem disposto a bater-se pela “solução dos principais 
problemas que afligem o Triângulo Mineiro” e um candidato empe-
nhado na “defesa dos mais puros ideais dos trabalhadores e do povo”.

Figura 65 – Anúncio de campanha publicado em 2 de outubro de 1950, no Lavoura e 
Comércio.
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Figura 66 – Anúncio de campanha publicado em 2 de outubro de 1950, no jornal O Triângulo.

O triunfo

 “o uberabense teve eleições livres e honestas” era a manchete 
de O Triângulo no dia 4 de outubro de 1950. “nada, absolutamente 
nada, perturbou essa paz que todos ansiosamente aguardávamos e pela 
qual tanto receio se vinha externando.” segundo o registro do jornal, a 
cidade votou em um ambiente tranquilo, na “mais completa ordem”.

nos dias seguintes, o diário uberabense passou a publicar os 
resultados parciais da contagem de votos nas seções uberabenses. 
concentremo-nos nos resultados dos principais adversários locais à 
câmara Federal. no dia 5 de outubro, Mário Palmério e Boulanger 
Pucci estavam quase empatados: Palmério com 310 votos e Pucci 
com 291 (O Triângulo, 5.10.1950, p.1). dois dias depois, Boulanger 
Pucci estava na frente com 845 votos contra 804 de Mário Palmério 
(Lavoura e Comércio, 7.10.1950. p.1).  no dia 9 de outubro o prefeito 
tinha 1.587 e o professor  1.549 (idem, 9.10.1950, p.1). contudo, 
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no dia seguinte, Palmério passou na frente com 1.999 votos contra 
1.975 de Pucci (idem, 10.10.1950, p.1). Mais um dia e eles estavam 
separados por apenas um voto: Mário Palmério vencendo com 2.332 
e Boulanger Pucci com 2.331 (idem, 11.10.1950, p.1). no dia 12 de 
outubro Boulanger passou o adversário novamente, computando 2.685 
contra 2.622 do petebista (idem, 12.10.1950, p.1). e com as urnas se 
esgotando, Boulanger aumentava a diferença: 2.961 contra 2.884 no 
dia 13 de outubro  (idem, 13.10.1950, p.1) e 2.345 contra 3.216 no dia 
seguinte (idem, 14.10.1950, p.1). Até que, na contagem final de Ube-
raba, Boulanger Pucci obteve 3.723 votos e Mário Palmério ficou com 
3.572 votos (idem, 16.10.1950, p.1). o petebista Antônio Próspero já 
era aclamado o prefeito de Uberaba. 

entretanto, se, em Uberaba, o estreante perdera do prefeito muni-
cipal por pouco mais de cem votos, no restante da região a vitória de 
Palmério seria definitivamente eloquente. na contagem das cidades 
vizinhas de veríssimo, campo Florido e conceição das Alagoas, por 
exemplo, segundo o relato de O Triângulo (11.10.1950, p.1), Mário 
Palmério fora o terceiro mais votado, totalizando 889 votos, ficando 
atrás do deputado João Henrique (1.594) e de Fidélis reis (1.170). 
Boulanger Pucci conquistara apenas 136 votos nessas zonas eleitorais. 
no dia 18 de outubro, O Triângulo publicou uma série de fotografias 
do dia das eleições e, dentre elas, uma foto de Mário Palmério toman-
do um cafezinho com o próprio souza Junior, o repórter e diretor do 
jornal. na legenda, a garantia de que Palmério fora um candidato que 
se mostrara “calmo e que não se perturbou com a azáfama de 3 de 
outubro” (ibidem, 18.10.1950, p.5).

A contagem dos votos aos deputados federais prosseguiu até 
dezembro, quando O Triângulo divulgou os primeiros resultados 
provisórios dos candidatos do Psd. o pessedista uberabense João 
Henrique estava com apenas 9.008 votos (ibidem, 7.12.1950, p.1). no 
dia 19 de dezembro, O Triângulo anunciou a posição parcial de todos 
os candidatos mineiros câmara Federal. e então, a grande surpresa: 
Mário Palmério era o segundo candidato do PTB mais votado em Mi-
nas, já totalizando, segundo o jornal, 12.697 votos em todo o estado. 
Boulanger Pucci estacionara nos 4.954.
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A despeito de não analisarmos propriamente a questão partidária, 
é interessante mencionar o contexto desse pleito. nas eleições para o 
congresso nacional realizadas em 1945, o Psd havia conquistado 42% 
dos votos, ficando com 151 cadeiras. A Udn obteve 26% (77 cadeiras) 
e o PTB alcançara 10% (22 cadeiras). o PcB ficou com 9% (14 depu-
tados e um senador), e o restante foi distribuído aos partidos menores 
(skidmore, 1979, p.90). nas eleições de 1950, quando Palmério foi 
eleito, o Psd perdeu algumas cadeiras, mas manteve a maioria parla-
mentar, ficando com 112 deputados. A Udn subiu para 81 cadeiras 
e o PTB mais que dobrou sua participação, obtendo 51 cadeiras. A 
novidade foi a ascensão do PsP, com 24 cadeiras – aparentemente, 
um dos partidos mais favorecidos com a clandestinidade do Partido 
comunista, juntamente com o próprio PTB. As 36 cadeiras restantes 
foram divididas para oito partidos menores (ibidem, p.133).

no começo da década de 1950, Minas Gerais contava com uma 
população de 7,5 milhões de habitantes, dos quais 1,9 milhão eram 
eleitores – ou seja, 25% da população estava apta a votar. nas eleições 
de outubro, compareceram efetivamente nas urnas 1,3 milhão de 
mineiros – uma presença de aproximadamente 70% do eleitorado 
(Tribunal superior eleitoral, 1964, p.7). o Psd mineiro conquistou 
17 cadeiras na câmara Federal. A Udn ficou com 12 representantes, o 
PTB elegeu 5 deputados e o Partido republicano (Pr) obteve 4 vagas.

o novato Mário Palmério, depois de uma campanha concentra-
da no Triângulo Mineiro, efetivou-se surpreendentemente como o 
segundo candidato mais votado do PTB mineiro, obtendo um total 
de 11.797 votos (ibidem, p.142). (esses são os dados oficiais do Tse, 
diferentes daqueles 12.697 votos divulgados no diário O Triângulo.) 
nenhum outro candidato de Uberaba foi eleito na câmara Federal. 
segundo os dados do Tse, o deputado João Henrique sampaio vieira 
(Psd), que buscava a reeleição, obteve apenas 9.114 votos; o auto-
confiante ex-deputado Fidélis reis (Udn) ficou com 6.026 votos; 
e Boulanger Pucci (PsP) conquistou somente 4.819 votos. A título 
de comparação, nesse pleito Palmério recebeu quase três centenas de 
votos a mais do que o experiente Tancredo neves (Psd), que na época 
não era nenhum desconhecido: depois de atuar como presidente da 
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câmara dos vereadores em são João del rei (1935-1937) e ter sido 
líder da oposição na Assembleia Legislativa em Minas Gerais (1947-
1950), Tancredo elegera-se à câmara Federal, em 1950, com 11.515 
votos (ibidem, p.140).

os adversários regionais de Mário Palmério, cuja base eleitoral 
concentrava-se em Uberlândia, também obtiveram votação expres-
siva. o deputado estadual rondon Pacheco (Udn), um dos mais 
destacados chefes políticos em Uberlândia, conquistou 17.524 votos. 
o veterano vasconcelos costa, amparado pela poderosa estrutura do 
Psd mineiro, obteve 32,5 mil (ibidem, p.140) votos em sua reeleição 
à câmara Federal (ibidem, p.141). essa popularidade é explicada por 
inúmeros fatores que não fazem parte de nosso estudo.

contudo, a eleição de Mário Palmério não deixou de ser uma sur-
presa entre as tradicionais elites políticas triangulinas. como recorda o 
correligionário Luiz Junqueira (apud Fonseca, 2006a, p.68), as lideran-
ças partidárias regionais não acreditavam, de fato, que Palmério fosse 
um candidato realmente competitivo. o professor nunca fora político, 
apresentou-se em estágio avançado das especulações eleitorais e jamais 
montara, anteriormente, uma estrutura sistemática de apoio partidário. 
em suma, havia grande ceticismo entre a comunidade política local 
em relação à viabilidade de sua eleição. desse modo, como procura-
mos demonstrar, a vitória de Mário Palmério nas eleições de 1950 
não dependeu apenas da estrutura partidária ou de arranjos políticos 
de lideranças tradicionais, mas também do conjunto de elementos da 
cultura política regional que Palmério aprendeu a representar com a 
sua imagem e trajetória.




