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RESUMO 

 

Este trabalho investiga a produção e publicação de Vila dos Confins, lançado pela José Olympio 

Editora, em 1956, primeiro romance escrito pelo mineiro Mário Palmério, professor, fundador 

de escolas e político, que integrou a Academia Brasileira de Letras. Busca-se explorar o 

potencial histórico desse romance, como um documento que nos permitiu compreender mais 

sobre a História do Brasil nos anos 1950 e refletir sobre o modo como a corrupção permeia as 

dinâmicas políticas do país, sobre quem eram os eleitores e cidadãos, e suas representações. 

Foram selecionadas diversas tipologias documentais e fontes para compor a investigação, 

procura-se cotejar o romance com notícias veiculadas sobre a obra, entrevistas com o autor, 

discursos, telegramas, legislações, fotografias, um manifesto e um glossário. Utilizou-se como 

abordagem a perspectiva da história social da literatura e partiu-se do pressuposto teórico que 

um texto literário, além de se abastecer da realidade e ser influenciado e determinado por 

diversos fatores desta, é um dos modos pelo qual o seu autor integra, interfere e participa do 

movimento da história. 

 

Palavras-chave: Mário Palmério, Vila dos Confins, Literatura, Fraude Eleitoral, Eleições 

  



ABSTRACT 

 

This work investigates the production and publication of Vila dos Confins, released by José 

Olympio Editora in 1956, the first novel written by Mário Palmério, a professor, school founder 

and politician from Minas Gerais, who was a member of the Brazilian Academy of Letters. This 

paper seeks to explore the historical potential of this novel as a document that allowed to 

understand more about the History of Brazil in the 1950's and reflect on how corruption 

permeates the political dynamics of the country, about who the electors and citizens were, and 

their representations. Several documental typologies and sources have been selected to compose 

the investigation, seeking to collate the novel with the news about the work, interviews with the 

author, speeches, telegrams, legislation, photographys, a manifest and a glossary. The approach 

used was the perspective of the social history of literature and the theoretical assumption is that 

a linear text, besides being supplied by reality and being influenced and determined by various 

factors, is one of the ways in which its author integrates, interferes and participates in the 

historical movement. 

 

Keywords: Mário Palmério, Vila dos Confins, Literature, Electoral Fraud, Elections 
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INTRODUÇÃO: ESTRADA À FRENTE 

Lugar onde a terra boa era escassa, marcado pela presença do cerrado e da caatinga, de 

acordo com os moradores, esteve localizado entre a Serra dos Ferreiros ou a margem esquerda 

do rio Urucanã e o Ribeirão das Palmas ou o espigão-mestre da Serra dos Papagaios. Lugar 

onde apesar da lavoura ser pouca, o gado era bastante, havia caça e pesca à vontade. Em Confins 

vive muita gente, de todo tipo, boa, ruim, velha, nova, homens, mulheres e crianças, assim como 

em qualquer outro lugar. Também por lá havia uma vila, com igreja, farmácia, venda, escola e 

cemitério. Mesmo com uma prefeitura e uma câmara de vereadores já em funcionamento, 

devido à primeira eleição que acabara de ocorrer, infelizmente não aparecia nas cartas nem nos 

mapas. “Este, um ligeiro apanhado do Sertão dos Confins. Esqueceram-no as geografias, 

esqueceram-no os governos. Quem desejar pormenores, só mesmo dando um pulo até lá.”1  

 Assim foram apresentados alguns detalhes da descrição de Confins, palco do livro Vila 

dos Confins, escrito por Mário Palmério, publicado em 1956, quando o autor tinha 40 anos, pela 

editora José Olympio. O romance narra a história da primeira eleição de um município recém-

emancipado, em que disputam o Coronel Chico Belo, integrante do Partido Liberal, apoiado 

por políticos influentes do estado de Minas Gerais, e João Soares, o candidato da oposição, 

União Cívica, apoiado pelo deputado Paulo Santos. A narrativa seguia em torno deste último, 

que chegou ao lugarejo para ajudar a articular a oposição na eleição que se aproximava.  

O escritor, Mário de Ascenção Palmério, era filho caçula do imigrante italiano 

Francesco Luigi Vittorio Palmério e da filha de portugueses, Maria da Glória Ascenção 

Palmério. Nascido em 1916, na cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro, mas passou toda 

a sua infância em Uberaba, para onde a família se mudou quando ainda tinha pouco tempo após 

seu nascimento. Aos 19 anos, com o fim das atividades escolares, em 1935, ingressou na Escola 

Militar do Realengo, na capital federal, poucos meses depois mudou-se para São Paulo, onde 

matriculou-se em Ciências Matemáticas da Faculdade de Filosofia de São Paulo e atuou como 

professor. Em fins de 1939, Mário Palmério, desistiu da faculdade e do trabalho, e retornou à 

Uberaba, onde se destacou por várias empreitadas na área da educação. Já em 1950, o então 

professor, candidatou-se à Câmara. Em dezembro daquele ano, foi eleito como segundo 

deputado federal do Partido Trabalhista Brasileiro mais votado por Minas Gerais. Em 1954 e 

1958, conseguiu uma reeleição. Por fim, em 1962, encerrou sua vida na política como 

Embaixador Brasileiro no Paraguai.  

 
1 PALMÉRIO, 1982, p. 7. 
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Sua obra Vila dos Confins, foi publicada em 1956, quando se encontrava já no seu 

segundo mandato. Em entrevistas, o autor nunca escondeu que se tratava de uma denúncia da 

deficiência da legislação eleitoral vigente, e das fraudes e corrupção que esta permitia. Poucos 

meses após a publicação, o romance era descrito na mídia como um best-seller, devido à grande 

quantidade de exemplares vendidos.2 Em 1965, lança seu segundo livro, Chapadão do Bugre, 

publicado pela mesma editora, José Olympio. Em 1968, já fora do campo político, Palmério foi 

reconhecido no meio literário, quando assumiu a segunda cadeira da Academia Brasileira de 

Letras. Também chegou a trabalhar em outras três obras, O Morro das Sete Voltas, As 

confissões de um assassino perfeito e Diário do Amazonas, porém essas não chegaram às vias 

de publicação. Aos 80 anos, em 1996, faleceu em Uberaba (MG). 

Com o passar dos anos, Vila dos Confins, teve mais de 20 edições lançadas, até com 

propostas de traduções para outras línguas, como inglês e espanhol.  A obra também adquiriu o 

status de registro do modo como ocorriam as eleições, sendo mencionada pelo Glossário do 

Tribunal Superior Eleitoral, no verbete sobre a prática corrupta intitulada Fósforos: Um 

romance de Mário de Palmério, retratando a deformada realidade eleitoral de um pequeno 

município de Minas Gerais.3 Também citada pelo historiador brasilianista Thomas Skidmore: 

“Sem dúvidas uma das maneiras de compreender a atmosfera do coronelismo é através de 

novelas de escritores oriundos da hinterlândia. Um dos conhecidos relatos ficcionais de um 

coronel é a novela de Mário Palmério, Vila dos Confins.”4 

Para além do caráter de denúncia ou do seu sucesso, a obra, escrita na década de 1950, 

seria mais contemporânea do que se imaginava. Ela convida o leitor a refletir sobre a nossa 

frágil democracia e nossa república, com pouco mais de 130 anos, que se consolidou diante de 

práticas autoritárias e passou por inúmeros golpes. O romance coloca à frente do leitor uma 

discussão sobre a importância do voto e os significados desse ato dentro de um estado 

democrático de direito.  

Esse convite ganha relevância ainda maior neste ano de 2022, com as eleições 

presidenciais. Guardadas as proporções e, principalmente, as intenções, quando vimos o 

presidente questionar o voto através da urna eletrônica. Palmério, na década de 1950, 

questionava a fraude da cédula eleitoral. No mínimo, isso significa que as eleições estiveram, 

 
2 O Jornal do Rio de Janeiro (RJ), 01/12/1957, p. 1. 
3 FÓSFORO. In: Glossário TSE. Disponível em: 

https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/fosforoc. Acesso em:  28 dez. 2022 
4 SKIDMORE, 1979, p. 402. 

https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/fosforo
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/fosforo
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/fosforoc
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ao longo dos anos, no centro das discussões políticas. Com isso, justifica-se a leitura de Vila 

dos Confins, que permite atualizar e aprofundar as reflexões sobre o tema. 

Diante do exposto, a pesquisa pretendeu articular história, literatura e política, sendo a 

obra literária interpretada como um acontecimento, um fato, em primeiro lugar, e um 

testemunho histórico, em segundo lugar. Apesar de Confins ter sido um lugar fictício, com 

características específicas da geografia e da economia que levaram o leitor a imaginar o sertão 

mineiro. Também foram apresentados situações, conversas e personagens que, ao mesmo 

tempo, nos pudessem levar a quaisquer outros confins do Brasil. Mesmo não constando nos 

mapas e esquecido pelo governo, segundo Palmério, “o fato é que o Sertão dos Confins existe. 

E é um mundão largado de não acabar mais.”5  

Inclusive chegamos a esta obra como tema de um trabalho final, quando já estava 

decidida em trabalhar com a literatura, procuramos uma obra que remetesse ao interior do 

Brasil, à zona rural e as dinâmicas que envolviam o cotidiano desta região. Buscamos algo que 

me aproximasse à minha terra, às minhas origens e do local onde permaneci em isolamento 

durante à pandemia junto à família. Obviamente, São Luiz do Paraitinga (SP) e o Triângulo 

Mineiro de Palmério não guardavam as mesmas características, mas de algum modo, as 

descrições da caçada e da disputa eleitoral, me remeteriam às histórias de meus avós, as 

descrições do mato, do rio e do pacato cotidiano de uma vila, remetendo a onde eu estava, em 

um distrito com aproximadamente mil moradores. De algum modo a obra e a escrita casual de 

Palmério me fizeram vislumbrar o meu presente e foi deste lugar que partimos para observar o 

passado. 

Nesse sentido, partimos da perspectiva da história social da literatura. Antônio Candido, 

sociólogo e crítico literário brasileiro, em seu texto Direito à Literatura defendeu a importância 

da literatura do ponto de vista social. “A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade 

na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o 

semelhante.”6
 Para o autor, como podemos observar na citação, a literatura humaniza o homem, 

ela seria capaz de nos fazer imaginar, fabular, pensar e sentir. Nesse sentido, acredito que ela 

também seja capaz de nos auxiliar a refletir sobre o passado, pois apesar da literatura não ter 

compromisso com a realidade, acredito que, por um lado, seria desta que ela se abasteceria e, 

por outro lado, seria nesta que ela influi e interfere. 

 
5 PALMÉRIO, 1982, p. 3.  
6 CANDIDO, 1995, p. 180. 
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Como defendem os historiadores Sidney Chalhoub e Leonardo Pereira, compreender a 

literatura como uma fonte de conhecimento para estudo sobre o passado, significaria 

compreender que está historicamente condicionada, como pode ser observado no trecho a 

seguir.  

A crença na "transcendência" ou autonomia da literatura, ou da obra de arte em geral 

- ou seja, a ideia de que para tais obras vale, em última análise, o postulado da 

inexplicabilidade, pois resultariam da atividade de "criadores singulares", atemporais, 

cujas obras seriam validadas por critérios estéticos absolutos -, é tomada aqui como 

um problema histórico a ser explorado e analisado. Em outras palavras, a proposta é 

historicizar a obra literária - seja ela conto, crônica, poesia ou romance -, inseri-la no 

movimento da sociedade, investigar suas redes de interlocução social, destrinchar não 

só a sua suposta autonomia em relação à sociedade, mas sim a forma como constrói 

ou representa a sua relação com a realidade social - algo que faz mesmo ao negar fazê-

lo. Em suma, é preciso o rei, tomar a literatura sem reverências, sem reducionismos 

estéticos, dessacralizá-la, submetê-la ao interrogatório sistemático que é uma 

obrigação do nosso ofício. Para os historiadores a literatura é, enfim, testemunho 

histórico.7  

 

Em diálogo com esses caminhos, os historiadores Denilson Botelho e Adriano Duarte,8 

ao conceberem a obra literária como uma intervenção na realidade história, propuseram a 

compreensão da mesma como um produto social, que requer uma investigação por parte do 

historiador sobre os processos que envolvem sua produção e os diálogos com seu contexto de 

origem, pois sendo uma manifestação cultural ela não estaria isolada, mas sim inserida em uma 

relação dialética: “é tão determinada pelo contexto quanto atua sobre ele. O escritor produz uma 

intervenção efetiva sobre o seu tempo histórico, sua obra é produto e produtora de 

determinações estruturais do contexto a que está submetida.”9 

Entretanto, deve-se ressaltar que, longe de alguns relativismos, este trabalho, apesar de 

reconhecer as semelhanças entre ficção e realidade dentro de um romance, entende a História 

enquanto uma ciência, que possui rigor e método. Sendo assim, para pensar a literatura da 

perspectiva da História Social, buscou-se dialogar com autores e teóricos como: Raymond 

Williams,10 que  descreveu o “preconceito da dissociação”, uma tentativa de separar o artista 

das condições concretas de vida do seu tempo; Sidney Chalhoub,11 que propôs um plano de 

trabalho com a literatura; Antônio Candido,12 que apresentou a literatura como sistema, e Carlo 

 
7 CHALHOUB; PEREIRA, 1998, p. 7. 
8 DUARTE; BOTELHO, 2019, p. 73-100. 
9 Idem, p. 77. 
10 WILLIAMS, 2011. 
11 CHALHOUB; PEREIRA, 1998. 
12 CÂNDIDO, 2014. CÂNDIDO, 2009. 
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Ginzburg,13 que contribuiu com discussões sobre os conceitos de “estranhamento” e “espaço 

em branco.” 

Assim, propomos analisar o romance como uma fonte de conhecimento para estudo 

sobre o passado, que esteve historicamente condicionado e precisaria ser historicizada para que 

seja compreendida. Nesse sentido, questiono: o que significa um livro sobre uma eleição, o 

cerne de um processo democrático, nesse momento da sua publicação? Quais foram as 

inspirações do autor para a obra? Quais eram os reflexos da realidade na obra e quais foram os 

reflexos da obra na realidade? O que os personagens e as situações apresentadas nos revelam 

sobre a sociedade na qual o romance esteve inserido? A denúncia do deputado surtiu efeito 

como esperado? Essas são apenas algumas perguntas sobre as quais nos propusemos refletir.  

 No âmbito acadêmico, essa rica obra foi pouco explorada no campo da História. No 

campo da crítica literária tivemos vários trabalhos que versaram sobre as produções de Mário 

Palmério e especificamente, Vila dos Confins. Ainda no século XX, tivemos as produções de 

Melo,14 Salles Filho15 e Hauila16 que investigaram questões literárias das obras, mas sem se 

atentar ao contexto histórico da publicação. Já no século XXI foram produzidos novos estudos 

neste campo, seguindo a mesma linha anterior, como os de Fontes17 e Dias.18 Porém, 

destacamos a produção de Micali,19 que apesar de situada no campo dos estudos literários 

apontou para o caráter de denúncia do romance e o impacto deste sobre a sociedade do período. 

 Na História, dois autores merecem destaque. O primeiro seria André Azevedo da 

Fonseca,20 que não concentrou suas pesquisas nos romances de Palmério, mas procurou 

investigar as vivências políticas do autor, pensando nas estratégias simbólicas usadas por esse 

ator para conquistar distinção social e conseguir consagrar-se enquanto político regional. 

Fonseca também investigou e analisou as influências paternas na trajetória do filho, alguns 

momentos de sua infância e sua formação escolar, além de como e, de que modo ocorreu a 

ascensão política do professor que se tornou deputado. Tais estudos foram fundamentais para a 

compreensão da trajetória de Palmério, até aproximadamente seus 40 anos de idade, quando 

estreou com seu primeiro romance. 

 
13 GINZBURG, 2001, p. 15-41. GINZBURG, 2002, p. 100-117. 
14 MELO, 1974. 
15 SALLES FILHO, 1976. 
16 HAUILA, 1977. 
17 FONTES, 2000. 
18 DIAS, 2015. 
19 MICALI, 2003. 
20 FONSECA, 2010. 
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A segunda autora seria Maria Aura Aidar Marques,21 que pesquisou sobre a produção e 

recepção de Vila dos Confins, analisando um pouco da trajetória do autor, do movimento 

literário regionalista em que a obra se inseriu, dos aspectos da sociedade presentes na obra, da 

relação estabelecida entre a obra e o público, principalmente, através da crítica literária. A 

dissertação de Marques representou um grande impulso e respaldo para esse trabalho, pela 

semelhança das questões levantadas.  

Um terceiro trabalho fundamental, mas da área da Geografia, foi de Naiara Cristina 

Azevedo Vinaud, quem investigou os dois romances produzidos por Palmério, Chapadão do 

Bugre e Vila dos Confins, buscando compreender sobre o significado de escrever sobre o sertão 

do Triângulo Mineiro, em um período no qual voltava-se para a modernidade. O sertão 

enquanto “lugar privilegiado para discutir a formação do Estado Nacional, tendo em vista que 

sempre foi representado como polo oposto ao litoral, na construção da identidade nacional.”22 

Destacamos a relevância da compreensão da autora sobre alguns personagens das obras, como 

eles representavam os conflitos entre o sertão e a modernidade, a civilidade, e sobre as 

dinâmicas existentes entre as obras em seus contextos de publicação. 

 Esse trio foi fundamental para a construção de uma base de referências nessa pesquisa, 

que procurou contribuir com as publicações acerca do romance, ao propor dimensioná-lo do 

ponto de vista da História Social da Literatura e inseri-lo no movimento da história. Para isso, 

buscou-se olhar para além da sua produção e recepção, visando os seus impactos na sociedade 

na época de sua publicação, o Brasil dos anos 1950. Apesar de uma monografia não ter a 

ambição de produzir uma contribuição inédita, essa se diferenciou das demais produções, ao 

procurar enfatizar o debate e reflexão sobre a denúncia realizada pelo político, sua inspiração e 

seus possíveis reflexos. Sendo assim, a presente investigação teve como objetivo principal 

analisar Vila dos Confins, enquanto uma fonte histórica que permite estudar o passado. Para 

isso pretendeu-se identificar a relação estabelecida entre história, política e literatura no 

romance, bem como compreender quais os diálogos foram estabelecidos entre este, o autor e o 

momento de seu lançamento. 

Cabe ainda mencionar, para além do uso de estudos e bibliografias, à respeito do 

contexto de lançamento da obra e dos caminhos percorridos pelo processo eleitoral brasileiro 

desde os princípios da instauração da República, o Glossário Eleitoral Brasileiro 

 
21 AIDAR, 2008. 
22 VINAUD, 2011, p. VIII.  
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disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral foi fundamental.23 O material possui o objetivo 

de “conscientizar eleitores e futuros eleitores da importância do voto e contribuir para torná-los 

cidadãos com efetiva participação na vida política do país.”24 A obra foi constituída pelos 

significados e definições de termos e conceitos “da literatura jurídico-eleitoral brasileira, 

referências doutrinárias, informações históricas de termos relacionados e dos sistemas e 

processos eleitorais brasileiros, bem como imagens e textos vinculados.”25 O material foi 

fundamental para o esclarecimento de algumas dúvidas, apesar de não haver autoria, os verbetes 

apresentam várias referências bibliográficas e uma linguagem acessível a todos os públicos. 

Dentre as fontes selecionadas para a realização de tal investigação estiveram as notícias 

de jornais e entrevistas com o autor, disponíveis da Hemeroteca Digital, legislações e propostas 

encaminhadas pela Câmara dos Deputados, que se encontram disponíveis para consulta no 

próprio site do Poder Legislativo.26 Assim como os discursos proferidos por Palmério, 

disponibilizados virtualmente em formato de transcrição, pelo Memorial Mário Palmério da 

Universidade de Uberaba (UniUbe). Apesar de contar com mais de 20 edições, nesta 

monografia a edição utilizada foi a primeira, uma vez que nos atentamos ao período de 

lançamento da obra. Diante deste corpo documental pretendeu-se cotejar, comparar e confrontar 

as informações, em busca de formular questões sobre a produção, publicação, repercussão e 

críticas sobre a obra.  

Por fim, este trabalho estruturou-se em três capítulos. O primeiro buscou apresentar uma 

breve trajetória de Palmério, olhando para dados pessoais e do seu trabalho na área da educação, 

da política e da literatura. Procurando com isso trazer uma dimensão de qual era seu lugar social 

e quais foram as principais influências que ele carregou de sua vida para sua obra. Diante de 

sua jornada e anseios, procuramos entender em que medida a sua trajetória, pessoal e 

profissional, se refletiu no que ele escreveu, ou seja, como o que ele escreveu, apresentou à sua 

maneira de ler e interpretar o seu presente. 

O segundo capítulo contemplou a obra, sua trama e narrativa, buscando refletir sobre 

qual seria o espaço e tempo narrado. Buscando investigar o que ocorria no momento da sua 

publicação, aspectos conjunturais de seu tempo, qual foi o contexto político da década de 1950, 

 
23 Glossário Eleitoral Brasileiro. Disponível em: https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario. Acesso em: 
28 dez. 2022.  
24 Apresentação. Glossário Eleitoral Brasileiro. Disponível em: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario. Acesso em: 28 dez. 2022.  
25 Apresentação. Glossário Eleitoral Brasileiro. Disponível em: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario. Acesso em: 28 dez. 2022. 
26 Câmara dos Deputados. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaSimplificada. Acesso em: 28 dez. 2022.  

https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario
https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaSimplificada
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quais eram os debates e dilemas em pauta no país. Além de olhar para quem foram os principais 

agentes envolvidos nesse processo de publicação e repercussão do romance, com destaque para 

o vínculo com a José Olympio Editora. Investigar algumas dessas relações significou buscar 

compreender as redes de sociabilidade em que Palmério se inseria e qual o impacto dessas sobre 

a fazer literário. 

Já no terceiro capítulo, pretendemos realizar uma análise de alguns trechos e 

personagens da obra, a fim de compreender como o autor apresentou, representou crítica e 

denúncia às dinâmicas políticas, em especial às fraudes eleitorais, e o que elas nos revelam 

sobre a sociedade e suas relações de poder. Nesse momento, buscou-se olhar em que medida a 

obra literária surtiu efeito enquanto denúncia política. Por fim, destacamos como um processo 

eleitoral não ocorria sem os próprios eleitores, por isso voltamos a reflexão sobre como esses 

sujeitos apareciam na obra, com seus anseios e frustrações. 
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CAPÍTULO 1: A TRAJETÓRIA DE PALMÉRIO 
1.1 Família, infância e o mundo da educação   

 

Mário de Ascenção Palmério, escritor de Vila dos Confins, nasceu em primeiro de março 

de 1916, na cidade de Monte Carmelo (MG). Filho caçula do imigrante italiano Francesco Luigi 

Vittorio Palmério e da filha de portugueses, Maria da Glória Ascenção Palmério. Seu pai 

chegou ao Brasil, no final do século XIX, ao que tudo indica, através de uma imigração 

espontânea, anterior às políticas de incentivo do governo de Minas Gerais,27 com um diploma 

de engenharia debaixo do braço, em busca de trabalho. Em 1893, casou-se com Maria da Glória, 

na cidade de Rio Novo (MG), e pouco tempo depois obteve a autorização para atuar também 

como advogado. Devido ao trabalho do marido, em 1901, o casal mudou-se para a cidade de 

Sacramento, no Triângulo Mineiro, onde nasceram os primeiros filhos.28 

Em pouco tempo o imigrante alcançou um papel de prestígio na cidade devido aos 

serviços prestados, como denotam dois momentos da sua trajetória, em 1902. Primeiro, a 

obtenção de um título concedido pela Guarda Nacional, momento em que o italiano deixa de 

assinar Francesco e passa a usar Francisco, como se deixasse a condição de imigrante para 

tornar-se pertencente àquela região, e momento em que o título de Tenente Coronel apareceu 

até no papel timbrado de seu escritório. O segundo marco foi o convite para o cargo de diretor 

e redator do jornal Cidade do Sacramento, um semanário que defendia o grupo ligado ao Partido 

Republicano Mineiro, que lhe oferecia maior visibilidade na cidade.29 Durante os dez anos 

seguintes prestou serviços em toda a região como engenheiro, advogado e agrimensor, atuando 

também nas áreas “cíveis, comerciais, orfanológicas e criminais,”30 que somado ao seu trabalho 

no jornal, proporciona a Francisco a participação em uma rede social de contatos local ligada à 

imprensa e à política. 

Mas ainda impulsionados por novas oportunidades de trabalho para o patriarca, a família 

realiza algumas outras mudanças. Destacam-se em 1916, à ida para Monte Carmelo (MG), onde 

nasceu o filho caçula, Mário; e, pouco depois, nova mudança para Uberaba, onde permaneceram 

de modo definitivo. Nessa nova cidade, o patriarca continuou gozando de notoriedade, 

 
27 No final do século XIX, estava em pauta a discussão de políticas imigratórias no país. Minas Gerais, 
no mesmo contexto instituiu, a partir de 1892, várias leis e decretos para incentivar e regulamentar os 
fluxos imigratórios para a região. (FONSECA, 2011, p.186.) 
28 FONSECA, 2012, p. 22. 
29 FONSECA, 2011, p.188. 
30 FONSECA, 2012, p. 23. 
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destacando-se por edificar dois palacetes de pecuaristas,31 e onde iniciaram-se os caminhos do 

nosso escritor. 

Devido à distinção do pai, os descendentes já nasceram desfrutando de algum status 

nos meios sociais uberabenses. Uma medida desse legado simbólico pode ser 

deduzida pela leitura das colunas sociais, por ocasião do aniversário ou da colação de 

grau dos filhos. Em princípio, notamos que os membros da família Palmério eram 

citados no Lavoura e Comércio não propriamente por suas conquistas individuais, mas 

sim por causa da filiação.32 

Em outras palavras, desde a infância Mário Palmério desfrutava de uma posição 

privilegiada na sociedade em que nascera, observada nas menções na imprensa local, como 

citado anteriormente, e também nos lugares que frequentava. Por exemplo, aos 13 anos, 

ingressou e cursou parte do ensino secundário em uma instituição reconhecida por formar a 

elite social e política da região, o Ginásio Diocesano de Uberaba.33 O relato de um ex-aluno nos 

auxiliou a compreender o imaginário de distinção formado ao redor desta escola.  

Dos antigos alunos, há, hoje, 4 Generais do exército e muitos outros oficiais de alta 

patente; formaram-se mais de 200 Médicos, outros tantos Advogados, muitos 

Farmacêuticos, Dentistas, Contadores, Engenheiros. Na política e administração 

pública, um é Senador, 2 foram Secretários de Estado, 8 Prefeitos de Uberaba, 6 

Deputados Federais e Estaduais em Minas Gerais, outros em Goiás, uma infinidade 

de Vereadores. Na Magistratura, dois Juízes de Direito de Uberaba, vários Juízes 

Municipais e Promotores Públicos. Vários Sacerdotes e 5 Irmãos Maristas.34 

Na educação formal, além do Ginásio Diocesano, também cumpriu parte da sua 

formação no Ginásio Regina Pacis, em Araguari, ambos colégios católicos, que também se 

relacionam ao apreço religioso tanto do pai, como da mãe. Segundo André Fonseca, em seus 

estudos pode se perceber como Francisco Palmério apresentava em algumas das notícias 

publicadas no jornal, quando era redator, um discurso católico fervoroso.35 Já Dona Glória, sua 

mãe, era devota de Nossa Senhora da Abadia, como recorda Mário em entrevista: “Saíamos, os 

dois, a pé, de nossa casa na rua Grande (hoje, Vigário Silva) sempre a tempo de chegar à praça 

da Abadia sem atraso, de madrugada ainda escura.”36 Entretanto, mesmo estudando em 

instituições religiosas, não se tornou um devoto fervoroso, pois como declarou já adulto: “Eu 

sou católico, apesar de não ser muito obediente às normas da Igreja.”37 

Apesar de poucas informações sobre sua infância, em comparação ao restante de sua 

vida, memórias como essa citada anteriormente, que aparecem em entrevistas, nos permitem 

 
31 Idem, p. 24. 
32 Idem, p. 26. 
33 Idem, p. 35. 
34 FONSECA, 2017, p. 500. 
35 FONSECA, 2011, p.191. 
36 FONSECA, 2017, p.497. 
37 Jornal do Comércio (RJ), 11/04/1970, suplemento literário. 
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compreender um pouco mais desse momento de sua vida.  Por exemplo, em uma entrevista com 

o jornalista Ary Quintella, publicada no Suplemento Literário do Jornal do Comércio (RJ), em 

abril de 1970, Palmério nos revelou o seu contato com os livros desde pequeno, assim como o 

estímulo à leitura no seu ambiente familiar. 

Não sei se já lhe disse que nasci em uma casa cheia de livros, meu pai lia muito. Meu 

irmão mais velho, médico, lia muito também, bem como meus outros irmãos mais 

velhos. Tive a felicidade de nascer nessa casa, o que me proporcionou - apesar de eu 

não ser muito agarrado a livros - excelentes leituras. Tive a sorte de ler Homero aos 

13 anos de idade, por exemplo.38 

Apesar do pai realizar muitas viagens a trabalho, percebeu-se como a sua instrução foi 

muito presente e influenciou o gosto da leitura nos filhos, tornando o livro um objeto corriqueiro 

no ambiente familiar. Nesse sentido, Mário trilhou posteriormente caminhos na escrita e 

carregou o prazer pelos livros por toda a sua vida, um dos irmãos mais velhos citado acima, 

Eduardo Palmério, tornou-se cronista na imprensa paulista entre as décadas de 1940 e 1970.39  

Após o fim das atividades escolares, aos 19 anos, em 1935, ingressou como cadete 

efetivo na Escola Militar do Realengo, na capital federal, Rio de Janeiro. Apesar de sua 

permanência ter durado pouco, pois o jovem adoeceu, foi hospitalizado e não pode comparecer 

aos exames, sendo excluído; tal momento em sua trajetória tornou-se muito importante nas suas 

escolhas profissionais posteriores. Segundo sua decoração, foi a escolha de ir à Escola Militar 

que o tornou professor. 

Fui ser professor por uma razão muito simples: quando vim para a Escola Militar, em 

1935, tive de dar aulas para custear o cursinho. Naquele tempo, havia uma avalanche 

de candidatos à Escola Militar. Era coisa de dois, três, quatro mil candidatos e havia 

dez, doze vagas para civis. A procura era enorme. (...) para poder estudar, tive de dar 

as minhas aulas.  Comecei a dar aula com dezessete anos. Mas não pude ficar na 

Escola.
40 

Mesmo não tendo permanecido na Escola Militar, a semente de lecionar já estava 

plantada. Quando se mudou para São Paulo, no ano seguinte, atuou como bancário na sucursal 

paulista do Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais; dedicou-se ao magistério como 

professor de Matemática no Colégio Pan-Americano, mantido pela Escola Paulista de 

Medicina.  Matriculou-se em Ciências Matemáticas da Faculdade de Filosofia de São Paulo e 

 
38 Jornal do Comércio (RJ), 11/04/1970, suplemento literário. 
39 Eduardo Palmério (1906-1076) foi um cronista muito popular que atuou na imprensa paulistana entre 
as décadas de 1940 e 1970. Suas crônicas eram marcadas por um grande senso de humor, pela crítica 
social e pela postura política independente. Para saber sobre Eduardo Palmério. (FONSECA, 2013) 
40 Jornal do Comércio (RJ), 11/04/1970, suplemento literário. 
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atuou como professor no Colégio Universitário, por nomeação estadual, anexo à Escola 

Politécnica, ligada à Universidade de São Paulo.41  

Em fins de 1939, Mário Palmério se casou com a uberabense Cecília Arantes, filha do 

próspero fazendeiro Cacildo Arantes e de Maria Pimenta Arantes, com quem viria a ter dois 

filhos, e atraído pelo desenvolvimento econômico da região de Uberaba, promovido 

principalmente pela introdução no gado zebu na economia, desistiu da faculdade e do trabalho 

no colégio e retornar para sua terra. 

Uberaba era uma cidade que atravessava uma fase de grande progresso: o gado obtinha 

alto preço. Então resolvi abrir lá um colégio, e continuei minha vida de professor. E 

gostava de dar aula. É curioso: eu gostava mesmo de dar aula, sempre gostei, era um 

bom professor. Ainda hoje, para minha surprêsa, quando cheguei ao hotel recebi a 

visita da esposa de um funcionário do hotel: que foi minha aluna em Uberaba.42 

Se por volta dos dezenove anos tornou-se professor por necessidade, para custear seu 

curso para a Escola Militar, com o passar dos anos adquiriu prazer por esse trabalho. O jovem 

Mário, como afirmou, gostava de dar aulas e escolheu transformar esse interesse em uma das 

suas empreitadas. De volta ao Triângulo Mineiro, em 1940, o jovem Palmério se dedicou, junto 

à sua irmã, Lourencina Palmério, a fundar o Liceu Triângulo Mineiro, que se propunha, naquele 

primeiro momento, a oferecer cursos de madureza,43 profissionalizantes e aulas preparatórias 

para exames de admissão ao ensino secundário e técnico, mas ao longo dos anos se consolidou 

através do acúmulo dos cursos pré-primário, primário, ginasial e comercial.44  

Seu destino seria realizar obra educacional de maiores proporções (...) deixou São 

Paulo para abrir naquela cidade mineira o Liceu do Triângulo Mineiro. Em 1945, 

construiu imponente conjunto de edifícios, na cidade de Uberaba, para sede do 

Colégio do Triângulo Mineiro e da Escola Técnica de Comércio do Triângulo 

Mineiro, e visava já à criação da primeira escola superior a instalar-se na região. Em 

1947, o Governo Federal autorizou o funcionamento da Faculdade de Odontologia do 

Triângulo Mineiro, fundada por Mário Palmério, primeiro passo para a transformação 

de Uberaba em cidade universitária.45 

Realmente, o liceu foi apenas uma das empreitadas encabeçadas por Palmério nessa 

década, há também a Escola de Comércio, o Colégio Triângulo Mineiro e a Faculdade de 

 
41 ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Mário Palmério. Biografia. Disponível em: 

https://www.academia.org.br/academicos/mario-palmerio/biografia. Acesso em: 20 jun. 2022. 
42 Jornal do Comércio (RJ), 11/04/1970, suplemento literário. 
43 Segundo André Fonseca, “Os cursos de madureza eram cursos preparatórios não oficiais que 
ofereciam aulas livres com os conteúdos do ensino secundário para que os adultos com o primário 
completo pudessem prestar exames especiais de habilitação (aplicados no Colégio Pedro II ou nos 
ginásios equiparados), obtendo, assim, a certificação do ensino secundário fundamental.” (FONSECA, 
2012, p.45) 
44 FONSECA, 2012, p. 86. 
45 ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Mário Palmério. Biografia. Disponível em: 
https://www.academia.org.br/academicos/mario-palmerio/biografia. Acesso em: 20 jun. 2022. 

https://www.academia.org.br/academicos/mario-palmerio/biografia
https://www.academia.org.br/academicos/mario-palmerio/biografia
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Odontologia, já mencionadas. Porém deve-se ressaltar que o processo de criação destas 

instituições não passou por um caminho simples, mas com falhas e dificuldades, por exemplo 

o baixo índice de matrículas no ano de 1943 para o curso da Escola de Comércio, devido à 

fragilidade econômica da cidade.46 Dessa maneira, nos desviamos de interpretações teleológicas 

como a biografia disponível no site pela Academia Brasileira de Letras, que na tentativa de 

exaltar o pioneirismo do educador apresentou suas conquistas, apenas como resultado do seu 

destino, ou melhor, resultado da sua predestinação, contribuindo para a construção ou a 

manutenção da imagem de um mito. 

 

1.2 A entrada na política 

Na década seguinte, uma nova fase de sua vida se iniciou com a sua inserção na política. 

Palmério candidatou-se à Câmara, como Deputado Estadual de Minas Gerais, pelo Partido 

Trabalhista Brasileiro, no mesmo ano em que Getúlio Vargas havia se candidatado para retornar 

enquanto presidente eleito. Pouco a pouco, o professor passou a dedicar-se mais à vida 

partidária, frequentar os diretórios de seu partido e a pensar sobre sua campanha eleitoral. 

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 ocasião. 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.47 

 No trecho acima, percebemos como o candidato atribuiu posteriormente o resultado das 

eleições ao seu trabalho como professor e incentivador da educação. Sem dúvidas, foi na área 

da educação que Palmério se destacou na sociedade e esse elemento foi fundamental para sua 

campanha. Porém, associado a isso, nos anos anteriores, Mário atuou em um teatro da 

consagração pública, no qual tinha consciência sobre a importância de idealizar um cenário para 

desempenhar o seu papel social.48 

 André Fonseca, em seus estudos sobre a trajetória política do escritor, demonstrou como 

ele aparecia frequentemente na imprensa local, principalmente no jornal Lavoura e Comércio, 

que exaltava figuras locais correspondentes a ideias das elites civilizadoras eurocentradas. As 

formaturas das escolas inauguradas eram aproveitadas como eventos para afirmar a importância 

 
46 FONSECA, 2012, p. 84. 
47 Jornal do Comércio (RJ), 11/04/1970, suplemento literário. 
48 FONSECA, 2012, p. 141. 
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e o prestígio da escola e seu diretor, para os quais eram convidadas figuras de grande expressão 

local, que agregavam valor à imagem de Mário e impressionavam a população. O professor 

também se dispunha a elogiar algumas figuras da cidade, em solenidades e convites, inserindo-

o em uma rede de troca de elogios que o consagrava com prestígio social.49 Todos esses detalhes 

beneficiaram a imagem do futuro candidato a deputado, que se transformaria quase em um mito 

regional. 

Ainda antes de iniciar a sua campanha política, em março de 1950, Palmério escreveu 

uma carta aberta ao povo do Triângulo Mineiro, intitulada Carta aos Triângulinos, um 

manifesto político, publicado nos dois principais jornais da região, Lavoura e Comércio e O 

Triângulo. Nesta o mineiro apresentou uma análise pessoal sobre a realidade da região e suas 

deficiências, por exemplo, defendia um trabalho de “esclarecimento” da população capaz de 

solucionar as deficiências da região, reforçava e apoiava a ideia separatista do Triângulo 

Mineiro, defendia a necessidade de melhorias na rede de saúde, a construção de um plano 

rodoviário, de maiores aproveitamentos hidrelétrico da região, de apoio e incentivo aos 

pecuaristas, e de melhorias na área educacional. Ao mencionar as eleições, afirmava. 

Examinadas as nossas possibilidades eleitorais, feita com honestidade a autocrítica de 

nosso procedimento até hoje, verificamos que vimos desprezando a nossa própria 

força, enfraquecendo, lamentavelmente, a nossa própria posição e, consequentemente, 

não podemos culpar estranhos pelo nosso desprestígio. Somos, no Triângulo Mineiro, 

um contingente eleitoral poderoso. Foi de cerca de 150.000 o número dos que votamos 

nas últimas eleições. E quantos representantes destinados às câmaras, estadual e 

federal, elegemos? Como ostentar força e prestígio se não conseguimos, até agora, 

eleger um grupo de parlamentares nossos, capazes de chamar sobre os nossos 

problemas a atenção necessária? (...) A realidade, infelizmente, é essa: temos eleito, 

“de graça”, alguns afilhados e protegidos para nossos representantes – salvo raríssimas 

excepções – 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. Temos distribuído, sem critério algum, os nossos votos; 

temos entregue, de mão beijada, dezenas e dezenas de milhares desses preciosos votos 

(...)50 

Como solução a essa distribuição de votos sem critérios defendia o alistamento eleitoral, 

o veto à candidatos que não fossem do Triângulo Mineiro, que já tenham sido eleitos, mas que 

não tinham buscado pelo bem do povo. Assim como a escolha de candidatos com programas e 

posicionamentos nítidos, principalmente, com relação a questões consideradas importantes do 

contexto, como a Reforma Agrária e as leis protetoras do trabalhador, e que lutem por medidas 

de caráter regional.  

 
49 Ibidem, p. 130-149. 
50 PALMÉRIO, 2008, p.188-194. 
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Apesar de publicada antes da sua campanha, essa carta foi fundamental para 

compreender as bases da sua candidatura. Ao analisar o documento, Fonseca apontou como 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.”51 Essa postura, associada à 

capacidade que Palmério aprendeu a teatralizar um papel social e legitimar-se como portador 

de aspirações populares, foram fundamentais para compreender a sua eleição.52 

Já durante a campanha política, a estratégia usada nos panfletos e anúncios publicados 

em jornais buscavam uma aproximação e associação direta com Vargas, associada com 

propostas políticas voltadas à multiplicação das instituições de ensino na região, com slogans 

como: “Escolas para o povo! Assistência social!”, “A Universidade do Triângulo Mineiro. 

Mário Palmério não a promete: FUNDARÁ!”53 Assim, seguiram-se os meses de campanha, 

com idas e vindas aos diretórios, como mencionou Palmério em entrevista, citada 

anteriormente. “Quando viajava aos municípios hospedava-se sempre na casa dos políticos e 

recebia ali todos os eleitores e correligionários que o procuravam, numa prosa longa, regada a 

cafezinhos e cigarros.”54 Mas como o próprio afirmou, suas experiências com caçadas e 

pescarias o ajudaram muito, provavelmente porque facilitou a sua relação e construção de 

vínculo com as pessoas simples do povo e com as suas práticas cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
51  FONSECA, 2012, p. 244. 
52 Ibidem, p. 322. 
53 Ibidem, p. 253-256. 
54 AIDAR, 2008, p. 119. 
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Figura 1: Retrato do, então, Senador Getúlio Vargas e Mário Palmério, utilizado como santinho na campanha do 

Deputado Federal, em Uberaba/MG, 1950. 55 

 

Figura 2: Verso do “santinho” utilizado por Mário Palmério em sua campanha para Deputado Federal, em 1950.56 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Fonte: Memorial Mário Palmério 

Em dezembro de 1950, foi eleito como segundo deputado federal do Partido Trabalhista 

Brasileiro mais votado por Minas Gerais, surpreendendo algumas elites tradicionais, pois, até 

 
55 Imagem encontra-se no site do Memorial Mário Palmério. Disponível em:  
https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/fotos_leg.php. Acesso em: 14 set. 2022. 
56 Imagem encontra-se no site do Memorial Mário Palmério. Disponível em:  
https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/fotos_leg.php. Acesso em: 14 set. 2022. 

Fonte: Memorial Mário Palmério 

https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/fotos_leg.php
https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/fotos_leg.php
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então, o professor nunca tinha sido político. Concomitantemente, iniciava-se uma nova era 

Vargas, na qual o antigo ditador retornou a presidência através do voto popular direto, 

“vingando-se” com uma eleição livre, após uma campanha política, na qual com discrição, 

magnitude e tato, foi alterando gradualmente sua imagem de ditador para democrata.57 

O caminho percorrido pelo mineiro na Câmara dos Deputados pode ser visto através de 

seus discursos e de seus projetos. Como salienta Naiara Vinaud, “os discursos do Deputado 

Federal, eleito pela região do Triângulo Mineiro, são um caminho confiável e esclarecedor para 

a construção de um retrato de época da região triângulina e do Brasil nos anos 50 e 60 do século 

passado.”58 A isto acrescentamos que os discursos também nos remeteram às dinâmicas 

políticas que Palmério estava inserido, quais propostas defendiam e quais discussões 

participava. Por exemplo, dentro da Câmara, atuou como vice-presidente na Comissão de 

Educação e Cultura da Câmara Federal, e nos seus dois primeiros discursos realizados em julho 

de 1951 a discussão em pauta era sobre o projeto do caso dos candidatos excedentes aprovados 

em exame vestibular.59 

Posso trazer à Casa testemunho de várias cidades do interior, de minha zona, o 

Triângulo Mineiro, cidades de 15, 18 e 20 mil habitantes, que não têm um médico, um 

dentista formado. Pergunto: vamos agora entravar a formação profissional dêsses 

jóveis (sic), que, amanhã, irão para o interior? Não temos escolas superiores, não 

temos profissionais em número suficiente para atender às necessidades do interior 

brasileiro, e é preciso que o Congresso, aprovando essa medida, dê oportunidade às 

escolas para receberem mais uma pequena percentagem de alunos, porque a 

providência só poderá trazer inestimáveis benefícios às regiões desservidas de 

profissionais. (....) se no Distrito Federal há pletora de profissionais, no interior há 

carência, absoluta ausência de bons profissionais, para servir à causa da Educação e 

da Saúde do povo brasileiro.60 

Palmério argumentava que havia um número enorme de candidatos aprovados e que não 

podiam matricular-se nas escolas superiores, por falta de vaga. Nesse contexto, como 

representante da comissão, defendia que pudessem ser criadas turmas extraordinárias, em 

outros períodos, como férias ou contraturno das aulas já existentes, pois essas novas turmas e 

os alunos formados por elas beneficiariam o interior do Brasil, que careciam de profissionais 

formados. Desse modo, por um lado o deputado apresentava as angústias de sua região e do 

interior do país e, por outro lado, continuavam defendendo a instrução e a educação, que seriam 

a solução, ao permitir o aumento de bons profissionais. Da mesma maneira, fora do âmbito 

 
57 SKIDMORE, 1979, p. 102 e p. 110. 
58  VINAUD, 2011, p. 46. 
59 Projeto n.º 473-A, de 1951. 
60 Discurso proferido na sessão do dia 15 jun. de 1951. Discursos do deputado Mário Palmério (PTB) 
na Câmara Federal (1951-1962) Transcrito diretamente do Diário do Congresso Nacional, pela equipe 
do memorial Mário Palmério, 2005. p. 8. 
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institucional, em paralelo com o seu primeiro mandato as suas iniciativas educacionais 

pareciam continuar no mesmo assunto do discurso: a falta de profissionais na sua região. 

Palmério chegou a fundar a Faculdade de Direito, em Uberaba e contribuir na criação da 

Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM), em 1951 e 1954, respectivamente, 

como solução à essas demandas.  

Em 1954, conquistou a sua reeleição, com destaque pelo seu trabalho nos anos 

anteriores, mas desta vez integrou a Comissão de Orçamento e a Mesa da Câmara. No ano 

seguinte, em 1955, ingressou na Escola Superior de Guerra (ESG), onde concluiu o curso 

superior e apresentou a monografia intitulada "Núcleo Central Brasileiro (Região Centro-

Leste)”, que em 158 páginas detalhou a geografia, o relevo, a hidrografia, a vegetação, o clima, 

a população, as atividades econômicas, as correntes de migração, os aspectos culturais; entre 

muitos outros fatores da região que compreendia os Estados do Rio de Janeiro, Distrito Federal, 

Espírito Santo, sul da Bahia, nordeste de São Paulo e leste de Minas Gerais.61  

Segundo Joaquim Fontes, a precisão descritiva de sua monografia foi tanta que chegou 

a lembrar o primeiro capítulo de Os sertões de Euclides da Cunha.62 Foram justamente esses 

estudos e a atenção de Palmério aos detalhes, que contribuíram no desenvolvimento e 

consolidação de suas ideias políticas em defesa da interiorização do desenvolvimento. Como 

demonstra seu discurso proferido na Câmara no dia primeiro de maio de 1960, sobre a 

transferência da capital para Brasília. 

Sr. Presidente, na qualidade de representante da região mais conhecida como Brasil 

Central, na parte referente a meu Estado, Minas Gerais, venho testemunhar nosso 

inenarrável júbilo pela consumação de Brasília. Todos os problemas fundamentais da 

minha região, quase todos, no tocante a transportes, aproveitamento de potencial 

hidrelétrico, ligações de ferrovias, rodovias e aéreas, segundo vemos, estão resolvidos. 

E para isso bastou a realização de Brasília.  (...) Quando aluno da Escola Superior de 

Guerra, e ali se discutia muitas e muitas vezes êsse problema da interiorização da 

nossa Capital, tive oportunidade de aprender que metade do Brasil é povoado e metade 

desocupado. E estamos vendo que Brasília está começando a resolver seu problema 

fundamental: o da ocupação territorial brasileira.
63 

Também foram esses estudos que somados a suas vivências, podem ter influenciado a 

escrita de Vila dos Confins, devido à quantidade de dados levantados, estatísticas consultadas e 

pela imensa bibliografia trabalhada,64 obra que chega a ser publicada em fins de 1956. Quando 

 
61 AIDAR, 2008, p. 151-152. 
62 FONTES, 2000, p. 40. 
63 Discurso proferido na sessão do dia primeiro de maio de 1960, publicado no dia seguinte. Discursos 
do deputado Mário Palmério (PTB) na Câmara Federal (1951-1962) Transcrito diretamente do Diário 
do Congresso Nacional, pela equipe do memorial Mário Palmério, 2005, p. 147. 
64 FONTES, 2000, p. 40. 
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estava aproximadamente na metade do seu segundo mandato como deputado federal, aos 40 

anos de idade, estreou na vida literária, não como leitor, como estava acostumado, mas desta 

vez do outro lado, como escritor. 

O romance de temática eleitoral tratou sobre um deputado federal que chegou a uma 

cidade do interior de Minas Gerais para ajudar a construir uma oposição na primeira eleição 

municipal que se aproxima. Segundo o próprio Palmério, Vila dos Confins nasceu como um 

relatório político e acabou como romance.65 Foi na literatura que, o então deputado, encontrou 

uma forma de denunciar um sistema político arbitrário, marcado por violências, práticas 

corruptas e coercitivas, desvelando suas engrenagens e contradições. Mas esse é assunto para 

ser lido nos próximos capítulos. 

Novamente foi reeleito em 1958, inclusive com a sua maior votação, 30.115 votos. Seu 

destaque na política também foi reforçado em matéria d’O Jornal, do Rio de Janeiro, intitulada: 

“Palmério, só, elegeu 15 prefeitos: Minas,” que abordava a vitória eleitoral, em 1958, de quinze 

candidatos à prefeituras de Minas Gerais, apoiados por Palmério.66 Entretanto, segundo 

Fonseca, nesse período iniciou um processo de esgotamento político fazendo com que a 

produtividade do seu terceiro mandato fosse inexpressiva.”67 Na mesma toada, Vinaud também 

chamou a atenção para um intervalo sem registro de discursos entre os anos de 1958, 1959 até 

o mês de abril de 1960, quando proferiu um discurso, já citado, sobre Brasília, a nova capital.68 

Novamente nota-se outro vácuo até a metade de 1962, quando, entre junho e julho, destacaram-

se os três discursos referentes à discussão sobre a cédula única. 

Sete anos antes, em agosto de 1955, a Lei 2.582 alterou o Código Eleitoral vigente,69 ao 

instituir a cédula oficial denominada cédula única de votação para as eleições de presidente e 

vice-presidente da República. A tramitação do processo ocorreu de modo rápido, o projeto foi 

apresentado ao plenário em 10 de agosto de 1955, pelo Senador Domingos de Vellasco 

(PSB/GO), e transformado, em 30 de agosto, em lei com nove artigos, que tratava sobre a 

impressão e distribuição da cédula pelo Tribunal Superior Eleitoral aos Tribunais Regionais e 

 
65 ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Mário Palmério. Biografia. Disponível em: 
https://www.academia.org.br/academicos/mario-palmerio/biografia. Acesso em: 20 jun. 2022. 
66 O Jornal (RJ), 12/10/1958, p. 3. 
67 FONSECA, 2012, p. 326. 
68 VINAUD, 2011, p. 51. 
69 Lei nº 1.164, de 24 de julho de 1950. Disponível em: 
https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=%20LEI%20&%20numero=%201164%20&%20ano=%
201950%20&%20ato=121g3Y61UMBRVT6ac. Acesso em: 14 set. 2022. 

https://www.academia.org.br/academicos/mario-palmerio/biografia
https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=%20LEI%20&%20numero=%201164%20&%20ano=%201950%20&%20ato=121g3Y61UMBRVT6ac
https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=%20LEI%20&%20numero=%201164%20&%20ano=%201950%20&%20ato=121g3Y61UMBRVT6ac
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juízes eleitorais, o processo da votação nas seções eleitorais, e outras questões.70 Esta alteração 

tornou-se um marco na legislação eleitoral, pois buscou garantir a liberdade e o sigilo do voto, 

visto que os eleitores deixaram de votar através de cédulas pessoais, que poderiam ser impressas 

ou distribuídas por determinados candidatos ou partidos, favorecendo a coerção do eleitor.71  

Figura 3: Primeira cédula oficial utilizada no Brasil, para as eleições presidenciais, em 1955.72 

 

 

 

 
70 Para ver a tramitação do projeto até a aprovação e publicação da Lei. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=178310. Acesso 

em: 14 set. 2022.  
71 GHIGGI, 2014, p. 33. 
72 Imagem encontra-se no site do Memorial Mário Palmério. Disponível em:  
https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/fotos_leg.php. Acesso em: 14 set. 2022. 

Fonte: Memorial Mário Palmério 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=178310
https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/fotos_leg.php
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Figura 4: Orientação do uso da nova cédula oficial, publicada na “Folha da Manhã”, em 28 de setembro de 1955.73 

Após a publicação da lei, o primeiro presidente da República eleito com a nova cédula 

foi Juscelino Kubitschek, em outubro de 1955. No ano seguinte, em novembro de 1956, 

momento da publicação de Vila dos Confins, a Lei nº 2.982,74 estendeu a cédula única para as 

demais eleições majoritárias, incluindo assim, as eleições para Governador de estado, Senador 

e Prefeitos Municipais. Já em setembro de 1957, o Deputado Federal Fernando Ferrari 

(PTB/RS), apresentou no Plenário o projeto de lei para estender a cédula única para as eleições 

dos Deputados Federais. Porém, desta vez a tramitação foi longa, sendo apenas transformada 

em lei cinco anos depois, em 1962, com a Lei nº 4.109, de 27 de julho, que estendeu a cédula 

para todos os pleitos restantes, os proporcionais, para Deputado Federal, Deputado Estadual e 

Vereador.75  

Foi justamente nessa discussão, que se inserem os últimos discursos citados de Palmério. 

Durante a sua tramitação da última lei, o Senado propôs emendas ao projeto que restringiam 

sua adoção aos estados da Guanabara, de São Paulo e as capitais dos demais estados, em 1962, 

às vésperas da eleição. Nesse cenário, Palmério em seus discursos argumentou contrariamente 

a essas restrições e ainda se colocou como inconformado com a demora na tramitação de uma 

 
73 Imagem encontra-se no site do Memorial Mário Palmério. Disponível em:  
https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/fotos_leg.php. Acesso em: 14 set. 2022. 
74 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-2982-30-novembro-1956-
355120-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 14 set. 2022. 
75 A tramitação do projeto até a aprovação e publicação da lei encontra-se disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=210172. Acesso em: 14 
set. 2022. 

Fonte: Memorial Mário Palmério 

https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/fotos_leg.php
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-2982-30-novembro-1956-355120-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-2982-30-novembro-1956-355120-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=210172
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lei fundamental para a reforma eleitoral, a qual ele considerava uma reforma de base importante 

para o país, como podemos verificar a seguir.   

Sr. Presidente e Srs. Deputados, tem sido quase uma constante nas discussões desta 

Casa a necessidade de se procederem, no País, às chamadas “reformas de base”. Sou 

dos que entendem que só poderemos enfrentar, com possibilidades reais, essas 

reformas de base se realizarmos, preferencialmente, a mais importante delas; a 

reforma eleitoral. (...) Entretanto, verificamos que, apesar de aprovada pela quase 

unanimidade da Câmara dos Deputados a tese da cédula única, indo a proposição ao 

Senado, lá dormiu um número inexplicável de dias e de meses e só agora, às vésperas 

das eleições, volta à Câmara dos Deputados com emendas. Não compreendo possam 

tais emendas ser aceitas por esta Casa, (...) de que poderemos adotar a cédula única 

nos Estados da Guanabara e São Paulo e nas capitais do País, negando êsse direito aos 

eleitores dos outros grandes Estados e grandes cidades.76 

O deputado demonstrou-se insatisfeito com as restrições, alegando que elas eram uma 

forma de discriminação entre os eleitores, qualificando-os entre capazes e incapazes de votar 

pela cédula única. Defendeu que se o critério para essa escolha teria sido a instrução dos 

eleitores,77 havia uma contradição no fato de que eleitores de cidades mais populosas do que 

algumas capitais do país, com até mais órgãos e instituições educacionais, seriam excluídos, 

enquanto muitos moradores de regiões precárias educacionalmente e infraestruturalmente das 

capitais, poderiam utilizar a nova cédula, como as favelas do Rio de Janeiro ou mocambos de 

Recife.78  

O Deputado Federal Medeiros Neto (PSD/AL), como favorável a restrição alega que 

para estender a cédula única a todos os municípios, a União teria uma despesa de, 

aproximadamente,  2 bilhões de cruzeiros, para arcar com as impressão, mas Palmério rebate 

que: “as 22 mil nomeações do atual Gabinete, que trouxeram muito mais despesa ao País.”79 

Na sessão seguinte, outro deputado, João Menezes (PSD/PA) também questionou Palmério, 

afirmando que apesar de entender a aplicação da cédula única como necessária em todo o 

território nacional, acreditava que teria uma dificuldade tremenda, visto que o eleitor do interior 

teria de votar em apenas uma cédula para Senadores, Governadores, Deputados Federais, 

 
76 Discurso proferido na sessão do dia dois de julho de 1962, publicado no dia seguinte. Discursos do 
deputado Mário Palmério (PTB) na Câmara Federal (1951-1962) Transcrito diretamente do Diário do 
Congresso Nacional, pela equipe do memorial Mário Palmério, 2005. p. 154. 
77 Lembrando que “iletrados só depositariam o voto na urna em novembro de 1985, na primeira eleição 
após a ditadura, para escolher prefeitos de capitais, estâncias hidrominerais e cidades em área de 
segurança nacional.” Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/11/04/por-
100-anos-analfabeto-foi-proibido-de-votar-no-brasil. Acesso em: 14 set. 2022. 
78  Discurso proferido na sessão do dia quinze de junho de 1962, publicado no dia seguinte. Discursos 
do deputado Mário Palmério (PTB) na Câmara Federal (1951-1962) Transcrito diretamente do Diário 
do Congresso Nacional, pela equipe do memorial Mário Palmério, 2005. p. 148. 
79 Ibidem, p. 150. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/11/04/por-100-anos-analfabeto-foi-proibido-de-votar-no-brasil
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/11/04/por-100-anos-analfabeto-foi-proibido-de-votar-no-brasil
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Prefeitos e Vereadores, “isto é, quase um livro o nosso caboclo do interior terá de compulsar.”80 

Desta vez, como resposta o mineiro afirmou em seguida. 

Mas eu prefiro êssa dificuldade à impossibilidade em que se encontra o eleitor do 

interior de votar em quem deseja (muito bem), porque, isto sim, não é apenas uma 

dificuldade, mas absoluta impossibilidade, porque o cabo eleitoral, o presidente do 

diretório, o proprietário da fazenda, o chefe político, tiram do eleitor tôda e qualquer 

possibilidade de votar em quem deseja. Êle sai da fazenda, dos currais eleitorais com 

os envelopes, com as cédulas que lhe deu o chefe político, viaja em transporte que lhe 

deu o chefe político, chega à seção e, na fila, é fiscalizado, policiado, não pode receber 

de ninguém outra cédula, porque a aproximação da fila é proibida por lei. Êle vai à 

cabine, e aí não encontra a cédula, apesar de a lei permitir que se coloquem nas 

cabines, pois sabemos que todo eleitor que entra na cabine eleitoral inutiliza, sem 

possibilidade de sanção, as cédulas daqueles candidatos que não são os da sua 

preferência.81 

Com essas discussões praticamente encerrou-se a participação de Mário Palmério na 

Câmara dos Deputados. Ao longo dos doze anos, para além dos discursos, também foi possível 

olhar para os projetos ou emendas propostos pelo deputado, sejam: os arquivados ou os 

transformados em normas jurídicas, que versavam sobre a criação de uma escola agrotécnica 

no Triângulo Mineiro; a importação do gado zebu; a concessão de crédito ao Instituto de 

Pesquisa do Brasil Central, visando o incentivo de estudos sobre a região; a concessão de crédito 

para socorrer vítimas de uma tromba d’água em Minas Gerais e o desenvolvimento de 

hidrelétricas na região do Triângulo Mineiro.82  

Em fins de 1962 e do seu mandato, assumiu o cargo de embaixador do Brasil no 

Paraguai, nomeado pelo Presidente João Goulart, e permaneceu no posto até abril de 1964, com 

o golpe militar. Durante sua atuação destacaram-se a conclusão das obras da Ponte Internacional 

de Foz do Iguaçu e do Colégio Experimental, doado pelo governo brasileiro, que posteriormente 

daria lugar à Universidade de Assunção e à Faculdade de Filosofia,83 e a construção, em 

convênio com o Paraguai, da Rodovia Concepción Ponta Porã. Mas em entrevista, Palmério 

ressaltou que buscou cumprir os deveres políticos recomendados, citados acima, juntamente 

com a sua missão diplomática própria, pessoal, incentivando as atividades culturais e artísticas. 

Agora, pelo fato de ser eu um escritor, e gostar de música, dei ênfase às atividades 

culturais. Nós tínhamos lá uma Missão Cultural muito mal sediada, e consegui alugar 

um edifício no centro da cidade, na Calle Palma. Instalei a Missão, nêsse prédio, criei 

a biblioteca, onde eram feitas as exposições. (...) A Embaixada do Brasil no meu 

 
80 Ibidem, p. 155. 
81 Ibidem, p. 156. 
82 Para mais detalhes sobre cada projeto proposto por Mário Palmério, a sua leitura na íntegra e o 
acompanhamento e a sua tramitação, disponível em: https://www.camara.leg.br/deputados/130832/. 
Acesso em: 14 set. 2022. 
83 ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Mário Palmério. Biografia. Disponível em: 
https://www.academia.org.br/academicos/mario-palmerio/biografia. Acesso em: 20 jun. 2022. 
. 

https://www.camara.leg.br/deputados/130832/
https://www.academia.org.br/academicos/mario-palmerio/biografia
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tempo foi freqüentada pelo meio intelectual paraguaio: pintores, escritores, escultores, 

poetas, estudantes, professores universitários.84 

Percebemos como Palmério teve uma trajetória política intensa antes de se tornar 

escritor, porém o mundo das letras esteve presente em sua vida desde a infância com os 

estímulos à leitura e, posteriormente, as humanidades fariam parte do seu cotidiano através do 

seu contato com o mundo educacional. Foi justamente o incentivo a esse mundo que aparece 

nos seus projetos e nas iniciativas que manteve em paralelo à sua vida política.  

Já em sua carreira pelo Partido Trabalhista Brasileiro, observamos que as ideias 

trabalhistas que apareceram lá no início com a Carta aos Triângulos, não eram mero 

oportunismo de campanha para angariar votos e deixadas de lado após a eleição. Pelo contrário, 

sua atuação política, com muitas propostas comprometidas com o desenvolvimento do 

Triângulo Mineiro, reflete um período, os anos 1950, que segundo André Fonseca, foi marcado 

por uma geração que enxergou as reformas socioeconômicas, como a ampliação dos direitos 

trabalhistas, ou a reforma eleitoral e a ampliação da instrução, defendidos por Palmério, meios 

e modos fundamentais para o desenvolvimento do país e o bem-estar social da população.85 

 

1.3 Caminhos literários 

Com o início da ditadura civil militar, Mário Palmério mudou-se para o Mato Grosso, 

na sua Fazenda de São José do Cangalha, comprada quando deixou a Câmara, o que marcou o 

encerramento da sua participação efetiva na política. Porém, no âmbito das letras suas 

atividades continuaram, pois um ano depois sua segunda obra foi publicada. Chapadão do 

Bugre foi lançado em outubro de 1965, no trilho exitoso iniciado por Vila dos Confins, seu 

segundo livro que também recebeu inúmeros elogios, desta vez contou uma história inspirada 

na chacina política que aconteceu no começo do século XX, em Passos, Minas Gerais, associado 

às experiências que Palmério viu, em várias ocasiões, de violência policial ou militar contra o 

povo.86 

Três anos depois, em 1968, o autor de duas obras foi reconhecido no meio literário, 

quando tornou-se o quarto ocupante da cadeira dois da Academia Brasileira de Letras (ABL), 

substituindo Guimarães Rosa. Apesar de pequena, sua produção o ajudou a desbancar os 

concorrentes: Celso Cunha e Antônio Olinto. Após 12 anos da publicação de Vila dos Confins, 

 
84 Jornal do Comércio (RJ), 11/04/1970, suplemento literário. 
85 FONSECA, 2012, p. 203. 
86 VINAUD, 2011, p. 56. 
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Palmério já era reconhecido pelo seu exercício político e pelas suas iniciativas educacionais, 

com apoio da família do próprio Rosa, integrou a ABL sem precisar fazer campanha em busca 

de votos dos acadêmicos.87 

Senhor Mário Palmério, Mesmo que tivéssemos um instrumental moderno que nos 

facilitasse a comunicação com os recantos e encantos do Brasil, não teríamos ainda 

meios e modos de senti-los e compreendê-los, se não nos socorressem escritores da 

vossa robusta estirpe. São eles, através de uma imantada solidariedade linguística e de 

uma energia expressional incomparável, que conseguem, como ninguém consegue, 

trazer para perto de nós o que está bem longe de nós. (...) 

Outra é a nossa expectativa, porque, se trazeis os rios no bolso, trazeis, principalmente, 

a vossa presença, que é a de um romancista, que, por ser conhecido tal e qual, abre, 

mais uma vez, as amplas amplidões que os arranha-céus estão prontos para 

desmanchar. A prova está em vossa obra. Quando a lemos, juntam-se todas as 

saudades de nossa vida. E esquecemos os barulhos e rumores das metrópoles, os 

perfumes de Cardin, os vestidos de Dior, os casamentos e descasamentos de Brigitte 

Bardot, o psicossomático e o psicodélico, toda essa fumaceira oleosa do progresso, 

para deixarmo-nos arrastar por uma fala descomprometida com os ranços acumulados 

do passado e o pedantismo enjoado do presente. Jamais deixaria de emocionar-me 

com este reencontro do Brasil consigo mesmo (...) 

Estou convencido de que o vosso sertanismo literário pertence a uma zona perigosa e 

ingrata. Muitos escritores nela se afundaram e não voltaram mais. A selva é selvagem 

mesmo. Dentro dela há um código que poucos podem decifrar. Não adiantam os 

léxicos perto dos olhos, porque o sertão não se deixa traduzir facilmente. É preciso 

vivê-lo, pertencer a ele, como se fosse dele e dele obter carta de cidadania.88  

A recepção contou com o discurso proferido por Candido Motta Filho que, como 

evidenciou-se nos trechos acima, enfatizou a importância das vivências e experiências do autor 

para suas obras, que se desdobraram em meios e modos de sentir e compreender as virtudes e 

os desencantos do Brasil. Levando o leitor a se reencontrar com algo que se parecia perdido, 

esquecido e até negado diante de tanta modernidade, em avanço desde a década passada. Ao 

entrar para a academia, o escritor garantiu um reconhecimento quase imediato, como observado 

no tamanho de sua divulgação na imprensa nacional, seja por sua importância ou por estar 

substituindo Guimarães, além de um status de intelectual. Tal condição já existia quando lançou 

a Carta aos Triângulinos, ali, segundo análise de André Fonseca, havia um intelectual que 

buscava contribuir no desenvolvimento da região triângulina, ao realizar uma análise sobre 

politização dos eleitores.89 Mas, agora essa condição era reforçada e chancelada por uma das 

instituições literárias mais reconhecidas do país.  

 
87 AIDAR, 2008, p. 159-161. 
88 Discurso proferido por Candido Motta Filho, em 22 de novembro de 1968. Disponível em: 
https://www.academia.org.br/academicos/mario-palmerio/discurso-de-recepcao. Acesso em: 14 set. 
2022. 
89 FONSECA, 2012, p. 237. 

https://www.academia.org.br/academicos/mario-palmerio/discurso-de-recepcao
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Nesse rumo, o que seria um intelectual para Palmério? Para responder recorremos a uma 

de suas entrevistas, na qual o jornalista Ary Quintella comentou que a imagem do intelectual 

como uma pessoa pálida, franzina, devoradora de livros, mas alienada e desligada da vida era 

uma falácia e um mito, por isso questiona: “Você acha que o intelectual é diferente ou se 

enquadra nos padrões habituais dos outros cidadãos?” e a resposta de Palmério demonstrava o 

seu gosto pelas experiências.  

eu acho o seguinte, Ary... os grandes escritores... alguns escritores sempre me 

fascinaram. Por exemplo: Jack London. Jack London foi um grande aventureiro. 

Kipling: um grande aventureiro. Você vê: eu penso que ninguém pode escrever, 

sobretudo romance de costumes, sem viver. O romance é como Romain Rolland disse: 

o romance copia a vida. Escrever é viver. Isso é imprescindível. Agora, o romance de 

introversão, introspecção, esse romance psicológico, essa masturbaçãozinha 

intelectual, etc... êsse negócio aí não me agrada. Bem como não aceito essa ligação da 

obra com o físico do escritor: o fato de ser êle um homem introvertido, de óculos, 

fechado e careca, pequenininho, nervoso, sem diálogo. Não isso não, absolutamente. 

Eu, pelo contrário, posso não ser um grande escritor, mas procuro ser um grande 

vivedor. O que aliás é muito melhor, não é?90 

Do outro lado do Atlântico, Raymond Williams (1921-1988), contemporâneo de 

Palmério, também defendeu algo parecido com o declarado na entrevista acima. No segundo 

capítulo de Cultura e sociedade: de Coleridge a Orwell, publicado pela primeira vez em 1958, 

Williams defendeu que a literatura e a produção literária não estão separadas da vida comum 

cotidiana, o artista transmutava a realidade que experimentou em sua obra.91 

O mito que comenta Quintella, na verdade, tratava-se de uma ideia construída ao longo 

do século XIX, mantida no século XX, mas vista até os dias de hoje. A partir de meados do 

século XVIII houve um aumento do público leitor da classe média que passava por uma 

ascensão, com mais poder e riquezas, o que impactou na produção de livros, mas que associado 

a uma produção industrializada tornou a arte mera mercadoria. Assim, quando o livro adquire 

um viés comercial, o trabalho do escritor e o conteúdo das obras viu-se condicionado pela lógica 

de compra e venda. Como consequência, no século XIX, muitos artistas escritores, 

principalmente os românticos, adotaram uma postura de dissidência e distanciamento entre a 

produção artística, e literária, e a realidade mundana e contemporânea, sendo a primeira 

produzida por um certo gênio autônomo. 

Raymond Williams ao estudar esse processo alegou que o “preconceito da dissociação”, 

ou seja, essa tentativa de separar o artista das condições concretas de vida do seu tempo, como 

se o poeta, o artista, o escritor, fossem indiferentes às questões sociais, políticas e mundanas, 

 
90 Jornal do Comércio (RJ), 11/04/1970, suplemento literário. 
91 WILLIAMS, 2011, p. 63. 
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dedicando-se apenas aos sentimentos e a “beleza natural”, nos impediria de ver a plena 

significância de uma obra ou um período.92   

 Palmério no mesmo caminho, acreditava, como revela na entrevista que “escrever é 

viver”, a realidade estaria assim emaranhada no ato da escrita. Não apenas a realidade, mas as 

vivências e experiências do próprio escritor, pois ao ser perguntado se os autores que lia 

exerceriam alguma influência em sua obra, o mineiro respondeu: 

devem ter exercido, não é, Ary? Nós somos o resultado daquilo que a gente lê, daquilo 

que a gente ouve. É claro que cada um vê, lê, ouve à sua maneira. Mas no fundo, a 

influência fica. Não há dúvida nenhuma que somos fruto da convivência: não só a 

convivência física, como também da convivência espiritual.93 

Sendo assim, investigar sobre os prazeres e os interesses do autor, não só as preferências 

literárias, mas por exemplo passatempos, quais eram as atividades praticadas por prazer no seu 

tempo livre, seriam ótimos caminhos para enriquecer o entendimento de suas influências. Nesse 

sentido, faz-se importante salientar o interesse de Palmério pelo meio rural, pelas pescarias e 

caçadas.  

Desde sua infância naquela cidade com muitas características rurais, onde boa parte dos 

alimentos consumidos eram produzidos nos quintais, onde a convivência com hortas e animais 

era grande, de onde suas lembranças seriam os rangidos de carros de boi, as ruas cheias de lama 

e capim,94 até mais velho, quando afirmou: “Não gosto do cheiro de cidade; gosto é do cheiro 

de terra, de mato e de bicho (...) Só me sinto bem quando estou à beira de um rio, com bons 

companheiros, pescando, bebendo uma boa pinga, tocando um violão ou escutando histórias.”95  

 
92 WILLIAMS, 2011, p. 54. 
93 Jornal do Comércio (RJ), 11/04/1970, suplemento literário. 
94 FONSECA, 2017, p. 497-498. 
95 Correio da Manhã (RJ), 22/01/1957, s/p. 
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       Figura 5: Mário Palmério montado sobre um boi. Uberaba/MG, década de 1950.96 

 

Fonte: Fotografia reproduzida na página 14, do jornal Correio da Manhã (RJ), em 22 de janeiro de 1957. 

Memorial Mário Palmério. 

 

Esses prazeres aparecem refletidos nas entrevistas concedidas pelo autor e nas notícias 

sobre o escritos, como na reprodução da fotografia acima que integra a matéria “O autor de Vila 

dos Confins,” de um jornal carioca, e tem como legenda: “O romancista e um de seus 

personagens,” referindo-se ao boi zebu da imagem, um símbolo do desenvolvimento pecuarista 

de sua região, que aparece na capa do romance e em marcantes passagens da narrativa, quando 

uma sucuri mata um boi.97 A prática da caça também foi comentada pela imprensa, no 

Pacotilha: O Globo, periódico maranhense, encontrou-se a seguinte notícia. 

O deputado Mário Palmério (PTB de Minas) que acaba de estrear nas letras com o 

romance “Vila dos Confins” mostrou, domingo, ao escritor Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira uma fotografia sua numa caçada ao lado de uma enorme onça que 

êle Palmério, acabara de matar.98 

Retornando a sua produção literária, o escritor chegou a trabalhar em outras três obras: 

O Morro das Sete Voltas, As confissões de um assassino perfeito e Diário do Amazonas. Mas 

 
96 Imagem encontra-se no site do Memorial Mário Palmério, disponível em: 
https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/fotos_leg.php. Acesso em: 14 set. 2022. 
97 Fotografia disponível em: https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/mp017.php. Acesso em: 14 
set. 2022. 
98 Pacotilha: O Globo (MA), 18/12/1956, p. 1. 

https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/fotos_leg.php
https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/mp017.php
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nenhuma chegou às vias de publicação. Inclusive, essa última seria inspirada nos registros que 

fez durante suas várias andanças pela Região Norte, onde morou entre 1969 e 1970 e, mais 

tarde, entre 1978 e 1986.99 Andou em barcos pelo Rio Amazonas e seus afluentes, permaneceu 

no acampamento do sertanista Francisco Meireles, no território dos indígenas Cintas Largas, 

em Rondônia, conheceu as fronteiras Brasil-Peru-Colômbia, na visita ao povoado de Tabatinga, 

e também as fronteiras com a Colômbia e Venezuela, em vistas à guarnições militares.  

Sua relação com as forças militares, em especial a Força Aérea Brasileira, foi muito 

próxima nesse período. Palmério impressionava-se com o trabalho realizado, que segundo o 

próprio, não era apenas de transporte, mas também de assistência, transportando médicos, 

doentes, cientistas e repórteres, sendo fundamental para lugares longínquos e regiões de 

fronteira.100 Os laços estreitos foram reconhecido em 1988, quando recebeu a medalha Santos 

Dumont, conferida pelo Ministério da Aeronáutica, um “prêmio a civis e militares, brasileiros 

e estrangeiros que haviam prestado ou prestaram destacados serviços à Aeronáutica Brasileira 

e para distinguir aqueles que, por sua qualidade ou valor, em relação à Aeronáutica, o Govêrno 

julgar merece-lo.”101 

Em 1986, após deixar o Amazonas, tornou a morar em Uberaba, onde passou a atuar 

como Presidente das Faculdades Integradas daquela cidade, que dois anos mais tarde receberia 

a autorização do Ministério da Educação para transformar-se em Universidade de Uberaba 

(Uniube).102 Entre as idas e vindas, Palmério nunca perdeu de vista a educação, nem seus 

projetos iniciados na década de 1940, apesar de conhecer novos horizontes, na última década 

de sua vida retornou à sua cidade para continuar o trabalho que havia começado. Aos 80 anos, 

em 1996, faleceu em Uberaba (MG). 

Essa breve tentativa de reconstituir um pouco da trajetória de Palmério, o olhar para a 

sua trajetória pessoal, as influências dos pais, a formação escolar, a sua atuação profissional nas 

escolas e na política, a sua trajetória enquanto escritor e intelectual, e até os seus gostos e lazeres 

- foram importantes para compreendermos o lugar social de onde ele escrevia, as influências 

que carregava, a rede de sociabilidades em que o autor estava inserido ao longo de sua vida, 

bem como na época da publicação da obra estudada. Não foi intenção deste capítulo apresentar 

 
99 AIDAR, 2008, p. 152. 
100 Jornal do Comércio (RJ), 11/04/1970, suplemento literário. 
101 Decreto n. 39.905, de 5 de set. de 1956. Revogado pelo Decreto nº 4.209, de 23 abr. de 2002. 
Disponível em: 
https://web.archive.org/web/20170410122334/http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D3
9905.htm. Acesso em: 25 ago. 2022. 
102 VINAUD, 2011, p. 58. 

https://web.archive.org/web/20170410122334/http:/www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D39905.htm
https://web.archive.org/web/20170410122334/http:/www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D39905.htm
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uma biografia de Palmério, com todos seus feitos, projetos que participou, nem todas suas 

viagens, mas trazer detalhes e momentos chaves que permitiriam compreender sua obra, quem 

foi o escritor, suas ambições e angústias. 

Por mais que às vezes esses dados biográficos nos pareçam apenas curiosidades, eles 

foram responsáveis por acrescentar mais camadas para a interpretação do romance. Pois, como 

Raymond Williams propôs, compreender a literatura longe do “preconceito da dissociação,” e 

sim, enquanto como uma atividade social, implicaria desmistificar seus produtores, que longe 

de serem gênios, foram homens que refletiram na sua arte, as suas inquietações com a época na 

qual viveram.  
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CAPÍTULO 2:  A OBRA 

2.1 Confins no espaço tempo brasileiro e da literatura 

Entre 1956 e 1984 foram lançadas 25 edições de Vila dos Confins, posteriormente, 

também foram lançadas edições em 1994, 2003 e, recentemente, em 2019. A seguir 

apresentaremos um breve resumo da obra de quase 300 páginas e 31 capítulos, com alguns 

detalhes para que as pessoas leitoras entendam melhor o que vamos abordar em seguida. Não 

daremos muita ênfase aos personagens, que eram muitos, estes serão melhor abordados e 

descritos no capítulo seguinte. 

O romance começa com uma descrição de Confins, um lugar onde a terra boa era 

escassa, pois foi marcado pelo cerrado e caatinga, um lugar onde apesar da lavoura ser pouca, 

apenas um tanto de arroz, feijão, milho e mandioca, o gado era numeroso e não faltam animais 

para os que gostam de caça ou pesca. Também por lá há um pequeno garimpo. Apesar de, à 

primeira vista, parecer um lugarejo estritamente rural, o narrador já informou, Confins não seria 

só feita de roça, também possuía cidade, afinal por lá já havia uma vila com igreja, farmácia, 

venda, escola particular e cemitério. Mas infelizmente não aparece nos mapas, mesmo o 

lugarejo existindo desde o tempo das sesmarias, por “culpa mesmo do governo,”103 pois ele 

seria o responsável por “tudo o que acontece de errado e malfeito por esse mundo de Nosso 

Senhor.”104 Trata-se de um município novo, recém emancipado, mas com Prefeitura e Câmara 

de Vereadores já em funcionamento, após uma primeira eleição muito comentada. Assim esteve 

indicado o cerne do enredo: as eleições que aconteceram. 

A seguir inicia-se o primeiro capítulo, com Xixi Piriá, um mascate que andava debaixo 

do sol quente para vender as mercadorias que trazia da cidade grande de casa em casa, de 

fazenda em fazenda. Conhecido das estradas, das porteiras e até dos cachorros, que não lhe 

negavam lambidas, vendia de tudo e mais um pouco, tesoura, dedal, alfinete, talher, perfume, 

baralho, colar, anel, botão... Carregava também encomendas, quando feitas, e até segredos e 

recados, como o de um criminoso foragido para a sua mãe, pedindo para que acalme o coração 

nervoso. Durante sua andança, Piriá escutou o barulho de um caminhão e supôs ser João Soares, 

o homem devia estar indo encontrar com o Dr. Paulo, o deputado federal pelo partido União 

Cívica, que estava para chegar. Paulo Santos tinha conhecido Confins há uns quatro anos atrás, 

quando foi pela primeira vez com alguns amigos para pescar. Posteriormente, voltou já como 

 
103 PALMÉRIO, 1982, p. 5. 
104 PALMÉRIO, 1982, p. 5. 
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candidato a deputado, conseguiu apenas cerca de quarenta votos, mas os amigos que fez antes 

não lhe falharam. Agora retornou para a primeira eleição do município, que havia se 

emancipado de Santa Rita, juntamente com outros dois: Ipê-Guaçu e São Benevenuto. 

A partir de então começaram a ser apresentados os cenários de Confins e alguns 

personagens, como Jorge Turco, dono de uma venda onde se reunia parte da oposição para 

comentar sobre política, lá se formou um diretório encabeçado por Paulo Santos e com João 

Soares como candidato a prefeito, com a participação de Antero, Tinoco, Jeová e Jerominho. 

Mas nas reuniões o grupo se surpreende com a ausência de algumas, provavelmente estariam 

do lado político oposto, muitas vezes pela coerção do Coronel Chico Belo. O partido da situação 

era o Partido Liberal, no qual o candidato a prefeito era Francisco de Oliveira Belo, um coronel 

vaidoso e rico que detinha grande parte do poder na região, apoiado pelo coronel que dominava 

o poder em Santa Rita, Rocha e seu filho, Dr. Osmírio Rocha, que se candidataria a deputado 

estadual. Todos com dinheiro para gastar à vontade, o que tornava a eleição mais difícil e com 

contatos dos “figurões” do Partido Liberal. 

Ao longo dos capítulos viu-se a conformação do diretório da oposição e suas ações. Para 

ganhar era preciso fazer um trabalho de "esclarecimento de porta em porta" bem feito, de eleitor 

em eleitor, ensinar a votar, fazer o alistamento eleitoral junto ao cabo, e entregar as marmitas 

já separadas aos eleitores, fornecendo condução à vontade. Também fica nítido como a União 

Cívica usa a estratégia da compra de votos, na tentativa de vitória eleitoral, mas os seus recursos 

financeiros são bem menores do que os dos coronéis para tal. Anda-se pelos bairros do 

Carrapato, Fundão, Serra do Sono, Água Limpa, Riso, Brejo Seco, Mutuca, Brejal, Bacurizal, 

Boi Solto, anda-se por todo o canto e por toda estrada de terra.  

Paulo e alguns dos seus companheiros ficam hospedados na casa dos moradores da 

região, desde os mais simples até os fazendeiros. São nesses momentos e nas conversas com o 

eleitorado e seus apoiadores que aparecem os contos, “causos” e histórias do interior do país, 

além do cotidiano dessas pessoas. Como a história de caçada do Padre Sommer, o pároco local, 

sobre a caçada da onça preta, que ganha um capítulo inteiro de disputa do homem versus animal. 

Há também a história de um caboclo sem dinheiro que conseguiu comprar uma fazenda através 

da venda de gado e depois chegou até a comprar um filho do Boi Lontra, um boi guzerá puro-

sangue, "importado das Índias, ainda nos bons tempos do Império", que nasceu a bordo do navio 

cargueiro, a caminho do Brasil. Outro causo é o ataque da sucuri a um boi puxador de carro, 

curraleiro, e a luta do último para escapar da morte. O leitor, assim, passa a conhecer as 
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principais atividades da região, os detalhes do garimpo, da lida e o trato com gado, da paciência 

e expertise de uma pescaria e do cotidiano rural. Um cotidiano do qual Paulo mostra-se 

nostálgico, pois gostava da região que conhecia há um certo tempo, porém na capital do país, 

no Rio de Janeiro, não podia ter momentos de ócio para pescar ou simplesmente olhar para o 

correr do rio, por exemplo, atividades que tanto apreciava.  

No capítulo dezessete, a narrativa toma um rumo diferente e não aparecem mais 

“causos” ou contações, a própria rotina dos moradores foi posta em segundo plano, o destaque 

era para a eleição e de tudo que a cerca. Não à toa, o capítulo começou com "Apertar o cinto". 

A referência era a viagem de Chico Belo de avião para a capital, onde este vai tecer alianças e 

estratégias. Deste capítulo e nos próximos quatro sabe-se mais sobre quem "mandava", detinha 

poder político e econômico em Confins, os liberais e os coronéis. O jogo político também ganha 

outras proporções, na capital, figuras como o personagem do governador e secretários do 

partido aparecem, e Chico Belo tão respeitado, imponente e importante no interior assume a 

imagem de uma mera peça do jogo, como “detentor” apenas de uns duzentos ou trezentos votos. 

Com a aproximação das eleições os ânimos se aquecem e as estratégias tornam-se 

aflitivas e desesperadas. Chico Belo leva para a vila a força policial. Já Paulo finge um ataque 

a seu veículo com tiros na estrada e no mato, na tentativa de desmoralizar o coronel, inspirado 

em uma emboscada real ocorrida poucos dias antes com dois correligionários. O fato chegou a 

repercutir até na Câmara dos Deputados e no Senado, a semana foi um alvoroço. Aparece, então, 

uma marca do jogo político, ainda não mencionada, a violência ou a iminência dela. 

Chegado o dia da eleição, parece um dia de festa na vila, todos saindo bem arrumados, 

com paletós, gravatas e vestidos dos melhores tecidos, caminhões passando carregando pessoas 

e uma grande movimentação na rua iniciada na igreja e findada no cemitério. Nas cabines o 

eleitorado, com as mãos suando, votava e escolhia os rumos da cidadezinha. Ao fim do dia, aos 

poucos a vila foi se esvaziando, os policiais foram embora, os eleitores retornaram para as suas 

casas. Dois dias demorou a apuração, e em uma terça a feira a tarde, quando Paulo estava 

sentado à beira do Rio Uracunã vendo o porto, começam os foguetes com o resultado, o boi 

filho do Lontra, que havia contado a história, estava em uma balsa improvisada prestes a 

atravessar o rio quando assustando-se, debate-se e cai no rio, arrastando consigo uma garota 

próxima a ele. Os rojões continuavam, um rastro de sangue no rio começava e as piranhas 

chegavam, Chico Belo ganhava, por oito votos de diferença. Mas este ainda não era o fim do 

romance.  
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No último capítulo retorna a figura de Xixi Piriá, que havia apoiado Paulo Santos e João 

Soares e tinha ocupado o cargo de chefe do quartel da União Cívica. O personagem estava 

sentado em uma venda quando chega Filipão, um capanga de Chico Belo, que comemorava a 

vitória do patrão e mandava que todos bebessem uma pinga, como disse: “Desce a pinga, Seu 

Fiico. Rodada geral por minha volta. E em copo graúdo por conta da nossa política. Anda, 

moçada, vamos festejar a vitória!”105 O mascate Piriá não queria beber, não se sentia 

confortável, dizia não ter nem fígado para isso, porém diante de uma insistência violenta do 

capanga ele cede. Após o primeiro gole, sentiu um fogo vivo queimando sua boca. O mascate 

miúdo e fraco transformou-se, sentiu uma força inesperada e “atuado pelo capeta” saltou sobre 

Filipão, com uma lâmina de prata, matou o jagunço, enquanto o sol vermelho-sangue acabava 

de descer naquele fim de tarde. Xixi Piriá então sai pela estrada, com sua bolsa e mercadorias, 

e a noite cai “sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim”. Vila dos Confins encerra-se. 

 Mas uma coisa ainda não se mencionou: afinal em qual tempo se passaria a narrativa?  

O livro não traz nenhuma data específica, mas de acordo com a sinopse apresentada na última 

edição da obra, publicada em 2019, pela Editora Autêntica: “Escrito em 1956, a ficção guarda 

uma atualidade impressionante no desenho que fez dos processos eleitorais da República Velha 

(1889-1930), abordando questões como a compra de votos, fraudes e a eterna violência nas 

relações sociais do país.”106 A sinopse reproduz, em parte, a afirmação de Mary Del Priore que 

aparece na orelha do livro: “guarda uma atualidade gritante no desenho dos processos eleitorais 

durante a República Velha (1889-1930).” Também o historiador brasilianista Thomas Skidmore 

ao mencionar estudos sobre a Primeira República e uma de suas características marcantes, o 

coronelismo, afirmou: “Sem dúvidas uma das maneiras de compreender a atmosfera do 

coronelismo é através de novelas de escritores oriundos da hinterlândia. Um dos conhecidos 

relatos ficcionais de um coronel é a novela de Mário Palmério, Vila dos Confins.”107 

 Diante destas afirmações, o leitor foi levado a compreender que a história se desenrola 

entre os anos da Primeira República. Entretanto, há indícios no próprio livro e nas reportagens 

sobre o autor, na época da publicação, que demonstram como, na verdade, a narrativa se passa 

nos tempos em que o próprio atuou como político. Em resenha da última edição, Marcos Aurélio 

Santos, escreveu: “a menção a Getúlio Vargas e à vigência do voto feminino em Vila dos 

 
105 PALMÉRIO, 1982, p. 292. 
106 Disponível em: https://grupoautentica.com.br/autentica/livros/vila-dos-confins/1715. Acesso 

em: 23 set. 2022. 
107 SKIDMORE, 1979, p. 402. 

https://grupoautentica.com.br/autentica/livros/vila-dos-confins/1715
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Confins nos impede de situar a trama na República Velha.”108 A isto, acrescentamos outros dois 

indicadores: a viagem de avião realizada pela primeira vez por Chico Belo, para encontrar com 

integrantes do seu partido na capital, e as ilustrações que aparecem neste capítulo e no seguinte, 

onde é possível ver uma verticalização da “cidade grande”. Também o próprio Palmério 

afirmou que Vila dos Confins nasceu como um relatório político, a partir de suas experiências, 

e acabou como romance, mas isto é tema para o próximo capítulo. 

 

                                                       Figura 6: Ilustração de Percy Lau I 

                              Fonte: 1ª edição de Vila dos Confins de Mário Palmério (1956) p. 160. 

 

Figura 7: Ilustração de Percy Lau II. 

 

                                  Fonte: 1ª edição de Vila dos Confins de Mário Palmério (1956) p. 170. 

 

 Seria compreensível a confusão temporal por parte de alguns leitores, visto que a 

temática das fraudes eleitorais e compras de votos, aparecem mais enfaticamente e 

explicitamente, neste período da História do Brasil, mas isso não significa que essas ações se 

encerraram com o passar dos anos. Com o fim do primeiro período republicano, em 1930, 

Getúlio Vargas assumiu o governo, primeiro de forma provisória e a seguir à frente de uma 

 
108 SANTOS, 2021, p. 256. 
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ditadura, conhecida por Estado Novo, na qual suprimiu as eleições diretas. Somente em 1945, 

com o fim do governo ditatorial iniciou-se um período de redemocratização, e com a volta das 

eleições livres como ficariam grupos integrantes das elites, como os proprietários de terra, que 

manipulavam a política antes de 1930? Como resposta, o historiador brasilianista Thomas 

Skidmore afirmou.  

Estes permaneciam mais fortes nas áreas intocadas por mudanças económicas 

significativas. Com a volta das eleições livres, era de esperar que estas áreas 

continuassem, mais uma vez, a mostrar os vícios políticos comuns na República 

Velha. Os seus "chefões" do interior ainda podiam fornecer votos sob medida, mas a 

sua importância dependeria do quão rápidamente crescesse a parte urbana do 

eleitorado total do país.109  

 

 Portanto, as práticas corruptas continuaram. Entretanto faz-se importante refletir sobre 

o tempo em que se passa a narrativa, levando em consideração os indícios temporais remetentes 

à própria época de experiência do escritor, para no próximo capítulo, compreendermos o que 

será apresentado como o caráter de denúncia da obra para com seu próprio período. Porém, 

poderíamos sugerir que a falta de um marcador temporal direto, seja intencional, como um dos 

recursos utilizados pelo autor na tentativa de tornar a sua obra uma crítica, atemporal, ou no 

mínimo com um tempo estendido e ampliado. Recurso que parece funcionar, pois não à toa, em 

2019, com o último lançamento, foi possível encontrar algumas considerações sobre a obra pela 

internet, comentando a sua atualidade, como, por exemplo, a de Douglas Eralldo, graduado em 

Letras pela Universidade Federal de Pelotas. 

Agora, no caso de alguém como este blogueiro, habitante de uma pequena cidade 

brasileira com seus pouco mais de dez mil habitantes e uma política acirrada 

historicamente a dividir o lugar, embora distante temporalmente, o comportamento 

político em Vila dos Confins dificilmente diferirá muito desta minha cidade ou 

qualquer outro de um Brasil um pouco mais profundo. Os mesmos vícios, as mesmas 

irregularidades, as mesmas falhas que fazem da democracia algo um tanto ilusório 

encontrarão paralelos neste romance.110 

 

 A própria coerção eleitoral, através do uso de poder político-econômico ou força, por 

exemplo, era uma questão, infelizmente vista até os dias atuais. Poucos anos atrás, nas eleições 

de 2018, repercutiu entre a mídia brasileira o caso do empresário Luciano Hang, proprietário 

de uma empresa brasileira do setor varejista, chamada Havan, sendo denunciado por diversos 

empregados e levado ao Ministério Público do Trabalho, acusado de intimidar e constranger 

funcionários a votarem no então candidato à presidência da República, do Partido Social 

Liberal, Jair Messias Bolsonaro.111 

 
109 SKIDMORE, 1979, p. 80. 
110 ERALLDO, 2019. Disponível em: https://www.listasliterarias.com/2019/06/10-consideracoes-sobre-
vila-dos-confins.html. Acesso em: 20 out. 2022. 
111 CARAZZAI, 2018. MARTINS, 2018. BLOIS, 2018. 

https://www.listasliterarias.com/2019/06/10-consideracoes-sobre-vila-dos-confins.html
https://www.listasliterarias.com/2019/06/10-consideracoes-sobre-vila-dos-confins.html
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E quanto ao espaço? Onde a narrativa se passa? O romance começa com a descrição de 

Confins, já apresentada, um lugar onde a terra boa seria escassa, com muita presença do cerrado 

e caatinga, onde vive muita gente, de todo tipo, boa, ruim, velha, nova, homens, mulheres e 

crianças, assim como em qualquer outro lugar. Infelizmente não aparece nos mapas, mas, de 

acordo com os moradores, está localizado entre a Serra dos Ferreiros ou a margem esquerda do 

rio Urucanã e o Ribeirão das Palmas ou o espigão-mestre da Serra dos Papagaios.  Tratava-se 

de uma cidade fictícia, palco do livro, mas a descrição geográfica, de fauna, flora, hidrografia 

e econômica remete inicialmente ao Triângulo Mineiro e pela região que Palmério viveu e 

consolidou seus diretórios.  

Mas, assim como o tempo da obra pode ser interpretado como expandido, o espaço 

também, ou melhor as situações que ocorrem naquele espaço e os personagens que por ali 

passam. Pois se o cerrado e a caatinga, o gado zebu, a mineração, podem ser encontrados 

compondo uma conjuntura específica apenas em uma região do país, o dia a dia daquela pacata 

vila, transformado pela chegada das eleições e pelas fraudes, pode ser visto em muitos outros 

lugares, até mesmo no interior de Pernambuco.   

 

Para um político de Pernambuco, o livro não tem novidades. Pelo contrário. Se Mario 

Palmério aqui tivesse feito campanha eleitoral, no capítulo da fraude, muito 

encontraria para enriquecer sua obra notável. Nada do que o autor narra, sôbre compra 

de votos, sôbre a falcidade do eleitor, sôbre a perseguição polícial tudo a gente viveu 

com mais intensidade e maior riqueza de detalhes. (...) Aliás o livro muito tem de 

Limoeiro. Na Vila dos Confins, havia um Chico Belo e um Capitão Otávio Jardim. 

Em Limoeiro temos um Chico Heráclio e tivemos um Capitão Jesus Jardim. Os 

demais personagens, encontramos numerosos, retratados nos cabos eleitorais, nos 

eleitores que negociam os votos dos chefes distritais e dos povoados.112  

 

 A declaração acima de Antônio Villaça, seria um exemplo, de como o espaço da obra 

foi entendido de forma expandida. O político, que fora prefeito no início da década de 1950, da 

cidade de Limoeiro em Pernambuco, apontou no periódico Diário de Pernambuco as 

semelhanças entre sua região e a da obra escrita por Palmério. Também se aproveitou da 

situação para criticar outras pessoas integrantes da política local e os próprios eleitores através 

da sua comparação com os personagens da obra e, por fim, declarou: “Vale à pena ler o livro”, 

afinal a obra lhe atraia, desde a impressão ao estilo, passando pelos assuntos tratados.  

 Entretanto foi justamente nessa dinâmica entre espaço regional e espaço estendido, 

universal, que surgiram críticas literárias a respeito da obra se enquadrar ou não na corrente 

regionalista. Maria Aura Marques destinou uma parte de sua dissertação para apresentar a 

discussão da pertinência da obra ao movimento literário. De modo muito sucinto, o 

 
112 Diário de Pernambuco (PB), 12/05/1957, p.2.  
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regionalismo surge no bojo do modernismo com o Manifesto Regionalista de 1926 e ganha 

destaque ao longo da década de 1930, principalmente a partir de escritores como José Lins do 

Rego, Rachel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, suas obras tem 

como marco da denúncia social e as relações estabelecidas entre o eu e o mundo. Mas a partir 

de 1945, a corrente adquiriu novas dimensões e grandes proporções com Guimarães Rosa e 

João Cabral de Melo Neto.113 

 No estudo da historiadora percebeu-se como existem algumas divergências na 

interpretação sobre a escola literária que Vila dos Confins se encaixaria, enquanto para alguns 

críticos tratava-se de um romance regionalista, para outros não. Marques ainda aponta para 

críticos que consideram o romance um "regionalismo menor". Um dos exemplos citados seria 

o professor e ensaísta Wilson Martins, para quem era um equívoco enquadrar o romance como 

regionalista pois, a partir da “transcrição universal de uma realidade local”, ele ultrapassaria os 

limites territoriais.114 Já Antonio Houssais considerava a obra uma literatura regional porque as 

questões e detalhes de relevo, fauna, flora e costumes são capazes de identificar uma 

determinada região do Brasil, com suas fronteiras alargadas: “Goiano-mineironordestino-

paulisto-mato-grossense-gaúcho-bahiano-carioca, é o ambiente verbal de Vila dos Confins 

brasileiro, pois, com efeito, pouco há de Brasil que não se inclua naquela síntese, por via direta 

ou por via indireta.”115 Por fim, Aidar concluiu que o livro se enquadraria como regionalista, 

porém essa “caixa” que poderia tê-lo delimitado, na verdade o impulsionava. O impulso seria 

tamanho que a obra supera o próprio projeto regionalista.116 

 

2.2 Repercussão e sucesso: detalhes e registros de um país que mudava depressa 

 Vila dos Confins não só atraiu o pernambucano Villaça, mas teve rápida e intensa 

repercussão na mídia e configurou um sucesso de vendas no período. Em 1955, a expectativa 

de publicação já era notícia.117 Lançado em fins de novembro de 1956, apenas sete meses 

depois, em junho de 1957, uma terceira edição já estava sendo publicada. Segundo uma notícia 

sobre os ganhos do escritor, em coluna sobre a tribuna política, ao todo já haviam sido 

publicados 20 mil livros, sendo oito na primeira e seis na segunda e terceira edições.118 A quinta 

 
113 BOSI, 1994, p. 441 apud AIDAR, 2008, p. 27. 
114 MARTINS, 1957 apud AIDAR, 2008, p. 26. 
115 HOUAISS, 1958, p. 121-153 apud AIDAR, 2008, p. 27. 
116 AIDAR, 2008, p. 57. 
117 Lavoura e Comércio (MG), 17/06/1955, p. 2. O Jornal (RJ), 27/10/1955, p. 2, revista. 
118 Tribuna da Imprensa (RJ), 29 e 30/061957, p. 4, edição 2276. 
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chegou em menos de dois anos119 e alguns dos jornais referiam-se à obra utilizando o termo 

best-seller.120 

 O livro e o autor protagonizam até mesmo a pergunta de um teste de conhecimentos de 

um suplemento do Diário de Notícias, de Porto Alegre, no qual “o leitor poderá aferir seus 

conhecimentos dentro dos mais variados campos e das atividades humanas”. Na parte de 

Literatura, a pergunta é: “Quem é o autor de Vila dos Confins?”121 Isto demonstrava a 

circulação do livro nos jornais e a importância que começa adquirir o autor. Também foi 

perceptível que se comentava sobre o livro de norte a sul do país, além dos jornais já 

mencionados, a obra também esteve entre as mais vendidas de livrarias goianienses e 

natalenses.122  

Em alguns anos o livro também alcançou uma repercussão internacional. Em 1958, uma 

nota no jornal Lavoura e Comércio, noticia a tradução do livro para o inglês, apesar de não 

haver mais registros da continuidade desta iniciativa, apenas o fato de se propor a tradução já 

seria um dado interessante.123 Mais tarde, em 1970, em entrevista com Ary Quintela, Palmério 

afirma já ter assinado contrato para a tradução de Vila dos Confins com uma editora espanhola 

e também ter sido comunicado da inclusão da obra na coleção de uma editora francesa.124  

Nas edições do romance posteriores a 1971, incluiu-se uma nova seção anterior ao 

prefácio, intitulada Nota da Editora Dados Bibliográficos do Autor. Nesta consta o registro da 

viagem de Palmério à Europa para o lançamento da edição portuguesa da obra. Na oportunidade 

o escritor esteve em Lisboa e foi convidado para visitar as Universidades de Lisboa, Porto, 

Coimbra, Universidade de Madrid, Sorbonne e Aix-en-Provence, além de convidado para falar 

aos “meios culturais” das províncias portuguesas de ultramar, em Angola e Moçambique.125  

 Com isso, percebeu-se como de imediato o livro torna-se um sucesso e com o passar 

dos anos o seu reconhecimento foi consolidado. Ao olharmos para as notícias de sua 

repercussão não havia apenas elogios, também críticas negativas, por mais que as primeiras 

compreendam a maior quantidade. Uma das críticas seria com relação a falta de características 

ou a estrutura de um romance tradicional, como alegou Afonso Ávila. 

 
119 Lavoura e Comércio (MG), 24/10/1958, p. 2, edição 14730.  
120 O Jornal do Rio de Janeiro (RJ), 01/10/1957, p. 1, edição 11422, terceiro caderno. Diário de 
Pernambuco (PE), 18/10/1957, p. 8, edição 187, segundo caderno. 
121 Teste seus Conhecimentos. Diário de Notícias (RS), 11/05/1958, p. 14, edição 60, Suplemento 
Feminino. 
122 O Poti (RN), 13/10/1957, p. 2, edição 898, segundo caderno. Jornal de Notícias (GO), 28/02/1957, 
p. 3, edição 138. 
123 Lavoura e Comércio (MG), 14/07/1958, p. 2, edição 14660, Coluna Atos, Fatos e Boatos 
124 Jornal do Comércio (RJ), 11/04/1970, suplemento literário. 
125 PALMÉRIO, 1982. 
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Livro Curioso, rico de atributos, admirável até, como antes acentuamos, Vila dos 

Confins receberá sérias restrições se examinado como romance. Para que merecesse 

essa classificação era necessário preencher as condições mínimas exigidas pelo 

gênero. Numa conceituação ampla, talvez se colocasse sob a órbita do romance de 

costumes. (...) Falta igualmente à Vila dos Confins a contenção e precisão de 

linguagem que o artista da ficção somente se apodera pelo esforço contínuo do 

aprendizado formal. (...) Encarado ou não como romance, o certo é que este é um livro 

inestimável e que o escritor nele revelado trouxe com seu talento contribuição 

sobremaneira significativa à reestruturação temática que se opera em nossa 

literatura.126 

 

 Assim como Ávila, Austregésilo de Athayde reclamou: “Deram-lhe o nome de romance, 

mas não sei se será apropriado, ou não seria melhor considerá-lo apenas uma crônica da vida 

do interior, muito mais fotografada do que imaginada.”127 Por sua vez, Olivio Monteiro, escritor 

e jornalista pernambucano, na sua extensa crítica reproduzida em alguns periódicos, como O 

Jornal (RJ), defende a inexistência de uma romance, como a imprensa o louvava, pois um 

romance precisa de mistério, um mistério onde o homem se revela nos seus movimentos e 

momentos exteriores e interiores, secretos. Todavia a obra teria uma preocupação muito grande 

com o externo e a descrição, que ocorre de modo extenso, quase como uma reportagem.  

Alega também haver um problema no enredo, pois para ele seria impossível resumir o 

romance, visto tratar-se da história de uma eleição “igualzinha às formas de eleição como elas 

se costumam fazer em quase todo o Brasil com as mesmas e complicadas farsas de teatro, e de 

que os jornais tanto nos informam."128 Por fim, ainda reconheceu que apesar da sobrecarga dos 

detalhes descritivos, em capítulos como a caça da onça pelo homem e a caça do boi pela sucuri, 

considerado os melhores, viu-se as qualidades do escritor: o domínio da linguagem popular e o 

“sabor da terra e do homem do Brasil”, a sua sensibilidade e espontaneidade.129 

Outra reclamação encontrada foi a perda - ou a falta - do senso psicológico dos 

personagens. Mas esta Palmério pareceu rebater, em alguma medida, em uma de suas 

entrevistas, na qual ao ser perguntado sobre qual seria o motivo do sucesso de sua obra, 

respondeu: “Ao fato de ser uma narrativa despretensiosa da vida do interior, com seus tipos e 

hábitos. O público está cansado do chamado romance psicológico."130 

Segundo Maria Aura Aidar, após observar a repercussão do romance nas críticas em 

jornais que teve acesso, disponíveis no Memorial Mário Palmério em Uberaba/MG, percebeu 

uma uniformidade na análise, a exemplo de “uma orquestra, tocando conforme a música, cuja 

 
126 ÁVILA, sem data apud, AIDAR, 2008, p. 149. 
127  Diário de Pernambuco (PE), 07/03/1957, p. 4, edição 52. 
128 O Jornal (RJ), 27/01/1957, p. 1 e p. 4, edição 11162, suplemento revista. 
129 O Jornal (RJ), 27/01/1957, p. 1 e p. 4, edição 11162, suplemento revista. 
130 Correio da Manhã (RJ), 22/01/1957, p. 14, edição 19579. 
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partitura foi fornecida pela editora em sua apresentação [na própria orelha da primeira 

edição].”131 Apesar de nos depararmos com notícias semelhantes, mas não iguais num todo, nos 

direcionamos para a mesma afirmação.  

 Diante de tamanho sucesso, qual seria o seu real motivo? Realmente o fato de ser “uma 

narrativa despretensiosa da vida do interior, com seus tipos e hábitos,”132 como o autor afirmou, 

parece ter contribuído, pois possibilitou que um jornalista pernambucano se sentisse 

reconhecido diante da escrita de um mineiro. Mais do que aproximar as distintas regiões do 

país, a obra por sua escrita simples pode atrair todos os tipos de leitores, desde aqueles que 

moravam no interior e conheciam a narrativa de perto; passando por aqueles que haviam 

chegado recentemente na cidade, e para quem a obra adquiriu um tom nostálgico com suas 

descrições, até os moradores urbanos, que desconheciam ou não tinham familiaridade com 

aquele mundo. Nesse sentido, foram justamente as extensas descrições, ora criticadas, que 

aproximariam algumas pessoas leitoras daquele espaço imaginado, que deram à ficção mais 

detalhes e levaram todos para passear pela Vila dos Confins.  

Por exemplo, ao ler o pequeno trecho a seguir sobre a chegada da chuva, a pessoa leitora 

facilmente poderia se imaginar diante daquela terra molhada e das árvores balançando.  

Um cheiro forte de terra foi o definitivo sinal da chuva, A ventania correndo rio acima 

soprava forte na ramada das gameleiras e jogava na água folhas, galhos secos, restos 

mortos de cipó. Pios, resmungos, gritos… — bichos em desassossego adivinhando a 

tempestade. 

Paulo e João Soares atravessaram, correndo, o largo da igreja. Vergavam agora os 

coqueiros na dança doida com o vento, e nos quintais continuava o protesto da 

bicharada caseira, acordada fora de hora pelo chiado da ventania e o esborrachar 

maduro dos mamões pinchados no chão.133 

 

 Também ressaltamos as extensas descrições, que ganharam mais detalhes à medida que 

nos revelavam um vocabulário muitíssimo variado e minucioso, empregado pelo autor. Ou seja, 

nas cenas do cotidiano daquele sertão, como uma pescaria ou o trabalho com os animais, 

Palmério apresenta um vocabulário específico dessas atividades, que trouxe mais realidade à 

ficção. Entretanto o uso recorrente de palavras ou expressões da linguagem popular não ocorria 

de modo despretensioso, pelo contrário, para tal o autor criou um glossário para registrar uma 

linguagem não encontrada em dicionários.134  

Para o autor, a dedicação em construir um glossário era mais do que um trabalho: fazia 

parte do seu cotidiano como escritor, sendo por isso uma satisfação essa forma de 

passar para o papel a linguagem legitimamente popular que fazia e faz parte do nosso 

cotidiano. Além disso, trata-se de uma opção política de valorizar a língua popular, 

 
131 AIDAR, 2008, p. 144. 
132 Correio da Manhã (RJ), 22/01/1957, p. 14, edição 19579. 
133 PALMÉRIO, 1982, p. 20. 
134 O “Glossário palmeriano” encontra-se transcrito e online na íntegra. Disponível em: 
https://www.uniube.br/mariopalmerio/literatura/glossario.php. Acesso em: 11 dez. 2022. 

https://www.uniube.br/mariopalmerio/literatura/glossario.php
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denunciando o fato de que o vocabulário autêntico e as expressões populares do 

sertanejo são rejeitados pelos dicionários de elite.135 

 

 Nessa perspectiva, o autor além de conferir maior realidade e autenticidade a sua escrita, 

também se comprometeu com uma opção política, de valorização da riqueza e variedade do 

vocabulário sertanejo. Somado a isso o emprego de tais palavras revelou como o autor teve 

grande contato com tais atividades, vivenciando-as. Pois, como também apontou Paulo Rónai 

em notícia publicada, na Tribuna da Imprensa, “Quem escreve assim sabe o nome das coisas e 

o conteúdo das palavras. Daí uma grande e plástica exatidão nas descrições, possibilitada por 

excepcional riqueza vocabular, que se espraia pelo volume sem nada de forçado.”136 

 Em 1950, segundo dados do IBGE, a população brasileira ainda era predominantemente 

rural, 18,8 milhões residiam na área urbana e 33,2 milhões no meio rural.137 No ano de 1956, 

publicação de Vila dos Confins, o país conheceu os primeiros meses do governo de Juscelino 

Kubitschek, que resumia seu projeto político com ideias de movimento, ação e 

desenvolvimento. Segundo Vânia Moreira, em estudo sobre o governo de Kubitschek e o 

desenvolvimento da industrialização no período, “seu maior compromisso foi acelerar as 

transformações e o crescimento econômico do ‘gigante adormecido’ para transformá-lo em uma 

nação próspera em todos os quadrantes de seu território e, sobretudo, para todos os seus 

habitantes."138 Para isso, propunha cumprir o seu programa de governo, conhecido como Plano 

de Metas, um documento econômico com metas nos setores de energia, transporte, alimentação, 

indústria de base e educação. Além da construção de Brasília, incorporada ao plano durante a 

campanha presidencial, "a grande meta de integração nacional,"139 tornou-se a principal e o 

marco de sua administração.  

Entretanto, o programa de desenvolvimento econômico adotado, assim como o modelo 

de industrialização com base no capital estrangeiro, não era algo inédito no Brasil. A diferença 

residiu na intensidade e rapidez com que esses processos ocorreram.140  Com isso, na segunda 

metade da década de 1950, as transformações tornaram-se uma constante no país, por exemplo, 

com a industrialização promovida o cenário começou a mudar e, na década de 1960, houve um 

aumento da população urbana.  

 
135 GARCIA, Therani; RODRIGUES, Erileine. A língua do povo não está nos dicionários: Mário 

Palmério estudou a linguagem popular e criou um glossário próprio para valorizar a riqueza do 

vocabulário sertanejo. Portal Mário Palmério. Disponível em: 

https://www.uniube.br/mariopalmerio/literatura/sobre_glossario.php. Acesso em: 11 dez. 2022. 
136  Tribuna da Imprensa (RJ), 19 e 20/01/1957, p. 3, Tribuna dos Livros.  
137 Tendências Demográficas, 2001 apud AIDAR, 2008, p. 131. 
138 MOREIRA, 2008, p. 157. 
139 MOREIRA, 2008, p. 157. 
140 MOREIRA, 2008, p. 159-161. 

https://www.uniube.br/mariopalmerio/literatura/sobre_glossario.php
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O menino fardado acompanhou os hóspedes, empilhando as malas à porta do elevador. 

As duas senhoras de chapéu, perfumadíssimas, esperavam também. Quando o 

elevador subiu, subiu de repente, veloz, um foguete! Tudo tão cômodo, tão limpo — 

aquela porção de botõezinhos coloridos apagando, acendendo, piscando. — “Barbeiro 

e Cabeleireiro- 4º “andar”... Ai meu Deus! Lá vinha de novo o maldito frio na barriga. 

Era o avião outra vez, o abafado, o cheiro, o balanço do avião… A tonteira, o enjoo, 

a friagem subindo pelos pés… Chico Belo quis segurar, mas não pôde. Levou as mãos 

à boca, tapando-a, mas o vômito saiu pelo nariz, assobiando alto, azedo… Ali, no 

apertado do elevador, as duas senhoras…141 

 

O trecho acima seria um exemplo de como algumas partes da população, principalmente 

moradora do interior do país, chocava-se com as transformações aceleradas e modernas que o 

país vivia. Quando após sua primeira viagem de avião, o coronel Chico Belo passou mal com 

enjoo, vômito e medo, ele chega ao hotel onde se hospedaria na capital federal imaginando 

descansar, mas havia um outro problema pela frente que ele não esperava. O elevador do hotel 

fez a tontura e o frio na barriga retornarem com maior intensidade, e o episódio nos revelou um 

desconforto do personagem diante daquela "modernidade". 

Já a continuação da crítica de Austregésilo de Athayde, no Diário de Pernambuco, em 

1957, foi um exemplo, de como alguns leitores viam na obra as suas memórias e recordações: 

“Vivi a meninice em lugares parecidos com Vila dos Confins, onde tudo se passava pelo mesmo 

jeito. Fecho os olhos depois de atravessado o livro quase sem fôlego, e revejo os tipos, homens 

e mulheres.”142 E ao mesmo tempo, como a obra tinha um caráter de testemunho histórico de 

seu tempo, que estava se transformando: "Em Vila dos Confins nada se perde; os depoimentos 

históricos que é preciso guardar, porque o Brasil está mudando depressa e as futuras gerações 

não vão saber como era..."143 

Observa-se como as memórias ganharam lugar de destaque para a compreensão da obra. 

Segundo Maria Marques, “As memórias de Mário Palmério trouxeram à luz acontecimentos 

que, segundo ele, foram vividos, mas não necessariamente como foram relatados em seu livro. 

Vila dos Confins foi um lugar de memória.”144 Somado a isto, viu-se como a obra carregou a 

memória, não só de Palmério, mas de outras gentes, a memória de um tempo, fato que atraiu os 

leitores.145   

Por outro lado, a obra também atraía quem se interessava por política, uma temática na 

qual o país havia presenciado grandes reviravoltas nos últimos anos. Mas para compreender o 

 
141 PALMÉRIO, 1982, p. 162. 
142 Diário de Pernambuco (PE), 07/03/1957, p. 4, edição 52. 
143 Diário de Pernambuco (PE), 07/03/1957, p. 4, edição 52. 
144 AIDAR, 2010, p. 144. 
145 Para ler mais sobre o conceito de lugar de memória. NORA, Pierre. Entre memória e história: a 
problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo, n. 10, p. 7-28, dez. 1993. 



54 
 

 

período precisamos retroceder dez anos, quando em 1945, o mundo via o fim da Segunda 

Guerra Mundial e o país saía de um regime ditatorial, deparando-se com os desafios para a 

instauração e formulação de uma nova ordem democrática. Após a deposição de Getúlio Vargas 

pelo Alto Comando do Exército, em 1945, e com o fim do Estado Novo, abriu-se espaço para 

a criação de uma nova estrutura legal. Em dezembro do mesmo ano, Eurico Gaspar Dutra 

venceu as eleições e após assumir o cargo, em 1946, o país se preparava para pôr a 

redemocratização em marcha, que pode ser vista em dois marcos principais: a formulação de 

uma nova Constituição e a formação dos novos partidos. 

A nova Constituição, quarta vigente desde o Império, segundo Thomas Skidmore, teve 

dispositivos para assegurar eleições livres e outros direitos, e o eleitorado formado com a 

exclusão dos analfabetos e dos convocados para as forças armadas, ou seja, com a exclusão de 

mais da metade dos eleitores brasileiros da época,146 como pode-se observar na seção “Da 

Declaração de Direitos”, no capítulo “Da Nacionalidade e da Cidadania”. Já com relação ao 

quadro partidário, segundo Lucília Delgado, ao olharmos para a atuação das organizações 

partidárias que se formaram em 1945 e atuaram até 1965 viu-se muito mais uma competição 

dicotômica, conduzida por um triângulo partidário, do que uma competição pluralista. Neste 

novo cenário político partidário, a imagem de Getúlio Vargas e a herança getulista, foi um 

elemento principal e catalisador das disputas, “pois a ela se vincularam, por afirmação e apoio, 

duas das maiores agremiações partidárias do país, o PTB [Partido Trabalhista Brasileiro] e o 

PSD [Partido Social Democrático], e, por negação e oposição, a também importante e 

expressiva UDN [União Democrática Nacional].”147 

Para além de sua figura, o próprio Getúlio Vargas, mesmo após sair da presidência, 

continuou ativo e presente politicamente, sendo eleito para o Senado e assumindo pelo PSD e 

pelo Rio Grande do Sul. Durante esse mandato assumiu uma postura conciliatória, sem rancor 

das disputas políticas anteriores, em suas falas, discursos e pronunciamentos explorava a 

"propensão dos brasileiros a esquecer e perdoar, em política (...) justificando o golpe de 1937, 

como única alternativa do Brasil diante de uma guerra civil iminente."148 Aos poucos o ditador 

de antes se transformava em um estadista e mantinha um papel de destaque na política nacional. 

A sua fazenda em São Borja/RS, por exemplo, “tornou-se a meca dos aspirantes aos cargos 

públicos, o que vinha mostrar, a toda evidência, que a personalidade central do período não era 

 
146 SKIDMORE, 1979, p. 91. 
147 DELGADO, 2008, p. 134/135. 
148 SKIDMORE, 1979, p. 102. 
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o presidente recém-eleito, mas o recém-deposto.”149 O próprio Palmério realizou essa 

aproximação com Vargas e a utilizou em sua campanha, como visto no capítulo anterior.  

 

Figura 8: Fotografia do então Senador Getúlio Vargas e Mário Palmério, na propriedade do primeiro, 

em São Borja/RS, 1950. Imagem utilizada por Mário Palmério em propaganda política.150 

 

 Fonte: Memorial Mário Palmério 

Ao longo deste mandato, Getúlio procurou manter o vínculo de lealdade com 

tradicionais “caciques políticos” do interior, através do PSD, partido pelo qual havia sido eleito, 

e concomitantemente, aproximar-se do PTB, a fim de adquirir força eleitoral, um partido 

inspirado em sua política, de origem e nascimento profundamente ligado ao movimento 

queremista.151 Em 1951, Vargas retornou ao poder eleito democraticamente, desta vez pelo 

 
149 SKIDMORE, 1979, p. 101-102. 
150 Imagem encontra-se no site do Memorial Mário Palmério, disponível em: 

https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/fotos_leg.php. Acesso em: 14 set. 2022. 
151  SKIDMORE, 1979, p. 103. O “queremismo” ou “movimento queremista” surgiu em meados de 1945, 

quando o Estado Novo estava em decadência. Com a vitória dos Aliados na Segunda Guerra Mundial, 
ditaduras e governos autoritários passaram a ser questionados, o que favoreceu os opositores de 
Vargas, que questionavam o Estado Novo, um regime internamente autoritário, mas externamente 
favorável à democracia. Mas contrariando a expectativa da oposição de Vargas, apoiados por líderes 
sindicais e funcionários do Ministério do Trabalho, milhares de trabalhadores saíram às ruas, em 
passeatas públicas pedindo “Queremos Getúlio!”. Entretanto deve-se ressaltar que o termo 
“queremismo” apesar de descrever as manifestações populares a favor de Getúlio Vargas, em 1945, 
não possuiu um sentido neutro ou fixo. Segundo Jefferson José Queler, “foi então instrumento central 
da luta política. As páginas de diversos veículos da imprensa indicam que ele surgiu como um 
neologismo e, em etapa posterior, foi ressignificado numerosas vezes, seja para desmobilizar os novos 
sujeitos que adentravam a arena política, seja para conferir-lhes unidade nas lutas em defesa de seus 

https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/fotos_leg.php
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PTB, apesar de seu governo passar por inúmeros conflitos, pouco a pouco foi apagando a sua 

imagem de ditador e consolidando-se como democrata, procurando dinamizar o seu partido, 

sobretudo por meio da propagação dos ideais do trabalhismo, que segundo o brasilianista 

Thomas Skidmore, pode ser definido como: 

uma mistura de medidas de bem-estar social, atividade política da classe operária e 

nacionalismo econômico. Era uma versão atualizada (agora, num contexto 

democrático, ao invés de autocrático), da filosofia social que havia sido expressa em 

termos corporativistas durante o Estado Novo.152  

Nesse contexto, insere-se Mário Palmério, um deputado federal, eleito pelo PTB, um 

partido que cresce consideravelmente a partir de sua criação, em 1945, com a instauração do 

pluripartidarismo, e com um programa partidário de ordem política e econômica com um forte 

aspecto social, com a defesa de pautas como o regime democrático e do voto universal, 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprimoramento profissional e intelectual de trabalhadores, 

educação primária obrigatória e gratuita, melhor distribuição da riqueza, entre outras.153 Um 

deputado que traz para as suas campanhas, tanto de eleição, como de reeleição, as pautas 

educacionais, de instrução e esclarecimento da população. 

Mas em uma nova reviravolta, em 1954, o presidente cometeu suicídio, o país passou 

por uma crise econômica e política, com alta inflação e intrigas políticas da oposição. O governo 

transitório seguiu com Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. E com as novas eleições, em 

1955 vence Juscelino Kubitschek, pelo PSD, mas antes de assumir teve sua candidatura e a 

possibilidade de não tomar posse questionadas.154 Kubitschek teve como ideais o movimento, 

a ação e o desenvolvimento, afinal prometia a proeza de transformar cinquenta anos em apenas 

cinco, como visto anteriormente. 

 Portanto, em 1956, ano de lançamento de Vila dos Confins, o país e sua população já se 

deparavam com as reviravoltas e as mudanças políticas há pelo menos dez anos. Pensar sobre 

as transformações políticas que os leitores da obra e o próprio Palmério vivenciavam também 

era fundamental para compreender o contexto de produção e publicação da obra, pois esta 

poderia interessar por sua temática política tão presente nos últimos anos. Posteriormente, a 

consolidação do destaque da obra e as sucessivas reedições foram beneficiadas pelo fato de 

 
interesses.” Para saber mais, ler em: QUELER, Jefferson José. Os sentidos do queremismo: disputas 
políticas em torno do conceito na redemocratização de 1945. História (São Paulo), v. 35, 2016. 
152 SKIDMORE, 1979, p. 103. 
153 DELGADO, 2008, p. 141/143. 
154 FERREIRA, 2008.   
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Palmério integrar a Academia Brasileira de Letras, sucedendo Graciliano Ramos, assumindo a 

cadeira número dois e ganhando maior visibilidade.  

 

2.3 Produção e publicação: a relação com a Livraria José Olympio Editora 

Datado de outubro de 1956, um mês antes do lançamento da obra, o prefácio de Vila 

dos Confins recebe o seguinte título: "Ler para crer”. Nele Rachel de Queiroz comenta que ao 

receber um telefonema do deputado Mário Palmério ficou pensando qual seria o interesse de 

um político da bancada oposta por ela. Quando o homem chegou para conversar percebeu que 

estava a sua frente não o deputado e sim um escritor, estreante, com seu livro debaixo do braço, 

desejando que ela o lesse.  

No pequeno prefácio, a autora enfatizou as qualidades do livro e salientou que apesar 

do escritor começar a escrever já mais velho, aos 40 anos de idade, não faltavam qualidades ao 

mineiro, pelo contrário, a sua idade lhe permitiu amadurecer. Rachel deixou muito perceptível 

como a obra não era fruto de momentos de ócio político, mas de um verdadeiro escritor, isso, 

talvez, para já indicar ao público que a leitura que teria pela frente seria de um romance literário, 

como ela menciona, com “cheiro de terra" e autenticidade, e não um estudo acadêmico ou um 

relatório político. Nesse sentido, o título e a última frase: “ler para crer”, demonstram uma grata 

surpresa da própria escritora com a obra, e tornam-se um convite para que o leitor também se 

impressionasse com uma “poesia de floresta e rio, tão difícil de captar.”155 

Mas com um passo atrás, perguntamos: como essa obra de primeira viagem do autor 

consegue ser publicada? Se na década de 1950 a conjuntura política encontrava-se em ebulição, 

a realidade literária não era diferente com a publicação de notáveis obras, como “Memórias do 

Cárcere'' (1953), Graciliano Ramos, “Morte e Vida Severina” (1955), de João Cabral, “Grande 

Sertão Veredas” (1956), de Guimarães Rosa. Como Palmério, até então deputado, distante do 

âmbito literário, consegue aos 40 anos incorporar-se à Editora José Olympio, já reconhecida no 

mercado? Teria a editora apostado no sucesso e a grandiosidade da obra? Teria a obra se 

destacado por sua espetacularização da política?  

Fundada em São Paulo, em novembro de 1931, a editora que carregaria o nome de seu 

proprietário e fundador, adquiriu já na década de 1930 e com o passar dos anos, uma grande 

importância no cenário livresco, configurando um espaço almejado e sonhado por muitos 

escritores. Entre os anos de 1934 e 1936, o número de publicações saltou de trinta e dois para 

 
155 QUEIROZ, 1982. 
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sessenta e seis, chegando em 1961, após trinta anos da sua fundação, com a soma de mais de 

duas mil edições. Entre os motivos apresentados pelo historiador Gilberto Oliveira para a 

consolidação da editora, estaria o olhar do livreiro voltado ao mercado e ao livro como 

mercadoria. Entretanto, Oliveira também apontou, ao estudar a documentação da Livraria José 

Olympio Editora, como José Olympio procurou publicar livros com “o teor de (re)pensar o 

Brasil, o que se tornou a principal característica da editora.”156 

Vila dos Confins na primeira edição já contou com prefácio de Rachel de Queiroz, e 

talvez essa seja uma das chaves de interpretação para responder aquelas perguntas anteriores, 

esta seria a argumentação de Maria Aidar Marques. A historiadora mencionou que os 

candidatos a escritor geralmente eram convidados e chegavam à editora através de um contato 

prévio com outros autores da casa.157 Nesse sentido, a leitura de Rachel de Queiroz do original 

da obra, como nos relatou a autora no prefácio, pode ter sido uma das formas pela qual o 

deputado chegou à editora.158 Sem dúvidas, o contato com a romancista, e o fato dela ter gostado 

da obra foi fundamental, visto a sua importância dentro da editora, sendo a primeira escritora 

brasileira com livros publicados pela José Olympio e com o livro de maior destaque na história 

da casa, com o maior número de edições publicadas, O Quinze.159  

Todavia, para além do contato com Queiroz, a temática da obra também devia interessar. 

Se José Olympio, o dono da editora, dedicava-se a escolher pessoalmente as obras 

publicadas,160 por que não lhe interessaria uma obra que tratava sobre vícios eleitorais, 

corrupção e com denúncias políticas? Por que não lhe interessaria uma obra que trazia para a 

cena a descrição interiorana, rural do cotidiano do sertão, em um momento de profundas 

transformações, da busca pela modernidade, e marcado pelo avanço urbano? Afinal o próprio, 

como visto anteriormente, voltava-se e interessava-se por livros com teor reflexivo sobre o 

nosso país. Vila dos Confins foi, e ainda é, é um ótimo convite a refletir sobre o passado, 

compreender o presente e delinear os desejos para o futuro. Ainda segundo Oliveira, o projeto 

editorial da José Olympio, apesar de marcado por obras que retratavam e discutiam problemas 

e questões regionais brasileiras, não se restringiu a estudos históricos e sociológicos, como a 

publicação de Raízes do Brasil, em 1936, de Sérgio Buarque de Holanda, mas procurou 

relacionar-se e dialogar com outros campos.  

 
156 OLIVEIRA, 2017, p. 34. 
157 SOARES, 2006 apud. AIDAR, 2008, p. 40. 
158 AIDAR, 2008, p. 40. 
159 OLIVEIRA, 2017, p. 71.  
160 Ibidem, p. 37. 
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A História, a crítica literária e a Literatura deram fôlego ao desejo da José Olympio 

em produzir uma nova interpretação sobre o Brasil. Afinal, se os intelectuais ligados 

à academia preferiam Raízes do Brasil, o público leitor mais amplo escolheria ler um 

livro de literatura genuinamente nacional numa tarde de domingo.161 

Diante desse excerto, como uma peça de quebra cabeça, Vila dos Confins, ao unir em 

uma só obra um conteúdo que trazia questionamentos e apontava problemas sobre a realidade 

brasileira com uma escrita fluída para uma tarde de domingo, parecia encaixar-se perfeitamente 

no projeto e perfil da José Olympio. Uma editora que agora estava localizada no Rio de Janeiro, 

capital da federal até a primeira metade da década, local central para as discussões dos rumos e 

futuro do país e que na década de 1950, investiu expressivamente em editar e reeditar obras 

literárias nacionais, colocando em diálogo literatura a moderna e contemporânea produzida no 

Brasil.162 Pronto! Assim estava estabelecido o contato e a relação da obra e do autor com a 

editora e o editor.  

Figura 8: Mário Palmério e José Olympio. Rio de Janeiro, década de 1960.163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Memorial Mário Palmério 

 

 

 
161 Ibidem, p. 70. 
162 Ibidem, p. 45. 
163 Imagem encontra-se no site do Memorial Mário Palmério, disponível em: 
https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/fotos_leg.php. Acesso em: 14 set. 2022. 

https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/fotos_leg.php
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Figura 9: Mário Palmério, na Editora José Olympio, em noite de lançamento de sua obra "Chapadão do Bugre". 

Rio de Janeiro, 1965.164 

 

Fonte: Memorial Mário Palmério 

Tal relação obteve muitos frutos, além das mais de 20 edições lançadas de Vila dos 

Confins até a incorporação da editora pelo Grupo Record, em 1991. Ainda em 1965, Palmério 

publicou seu segundo livro, Chapadão do Bugre, pela mesma casa editorial. Na imagem da 

direita é possível observar como o cartaz de divulgação da segunda obra remetia a venda 

extraordinária da primeira, com 180.000 exemplares em menos de 10 anos. A mesma relação 

também permitiu a Palmério inserir-se em um novo grupo de sociabilidade, pois ingressar numa 

editora significava ter contato com um novo grupo intelectual e novas discussões, diferentes 

daquelas da Câmara dos Deputados. 

Livros, quando significados, são registros das experiências de autores, editores, 

livreiros, capistas, ilustradores, revisores, diagramadores, designers, enfim de todos 

os indivíduos que fazem parte do processo produção, circulação e o consumo das 

obras.165 

O excerto acima de Gilberto Oliveira referiu-se ao estudo do historiador sobre a 

circulação e a produção do romance O Quinze. Para pensar a obra, Oliveira observou os sujeitos 

e elementos que fazem parte da constituição de um livro, não somente a sua autora. Nesta 

perspectiva, refletir sobre Vila dos Confins implicaria atentar-se para essa nova rede na qual 

 
164 Imagem encontra-se no site do Memorial Mário Palmério. Disponível em: 
https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/fotos_leg.php. Acesso em: 14 set. 2022. 
165 OLIVEIRA, 2017, p. 26. 

https://www.uniube.br/mariopalmerio/memorial/fotos_leg.php
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Palmério se insere e para isso um ponto de partida interessante seria a dedicatória da obra, na 

qual além de seu pai, aparecem os nomes de Rachel de Queiroz, Aurélio Buarque de Hollanda, 

Paulo Rónai e José Olympio, respectivamente, todas figuras ligadas a editora, sendo os três 

primeiros escritores publicados pela mesma editora.  

Levou os originais a Rachel de Queiroz (que terminaria prefaciando o livro). Ela 

gostou e sugeriu que êle desse mais ênfase ao enrêdo e se aprofundasse na análise 

psicológica. 

A nova versão foi obtida em três meses de trabalho. Era o romance “Vila dos Confins”, 

que o editor José Olympio acaba de lançar. 

Sem contactos com a vida literária, Mário Palmério fêz então amizades excelentes, no 

setor das letras. Além de Rachel, tornaram-se seus amigos os escritores Aurélio 

Buarque de Hollanda e Paulo Ronai, que garantiram a excelência de seu livro. 

Aurélio Buarque de Hollanda encontrou, em “Vila dos Confins”, nada menos que 700 

palavras não dicionarizadas, que já obtiveram guarida em seu dicionário. O estreante 

Mário Palmério surge aumentando o cabedal dos nossos léxicos.166 

 

Na notícia acima, publicada pelo jornal Tribuna da Imprensa, apresentam-se alguns 

elementos entre a relação de Palmério com os demais escritores. Rachel de Queiroz foi 

apresentada como a responsável por sugerir maior ênfase psicológica à escrita, que até aquele 

momento, versava mais sobre a fraude eleitoral. Já Aurélio Buarque de Hollanda e Paulo Ronai 

apareceram como responsáveis pela “excelência do livro”, nesse caso a notícia podia interpretar 

excelência gramatical, visto que a ocupação dos intelectuais se voltava para trabalhos de 

tradução, revisão e lexicografia.167  

Rachel de Queiroz chegou à editora através da indicação de José Lins Rego, o primeiro 

escritor nordestino a ser editado e um dos primeiros com quem José Olympio se comprometeu 

com grandes tiragens. Segundo Gustavo Sorá, as altas tiragens propostas à Rego, de seu 

segundo e terceiro livro, a reedição de dez mil exemplares de Menino de Engenho (1932) e a 

publicação de Banguê (1934) com cinco mil, funcionaram como uma forma de publicidade e 

comprometeram o autor a retribuir a confiança e aposta do editor. A contrapartida se deu no 

empenho do escritor na divulgação de todo o catálogo José Olympio e na contribuição da sua 

formação, com a indicação de outros escritores.168 Segundo Mônica Gama, ao mesmo tempo 

em que o escritor retribui favores com as indicações, também “montava para si um grupo no 

 
166 Tribuna da Imprensa (RJ), 28/11/1956, p. 5. 
167 A lexicografia seria uma área de estudos do léxico que se dedica a organização do repertório lexical 
existente em uma língua, sendo responsável pela produção de dicionários, vocabulários e glossários. 
(ZAVAGLIA, 2012). Inclusive Aurélio Buarque de Hollanda foi um dos principais nomes deste campo 
no Brasil, destacando-se pela publicação do Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, lançado 
originalmente em fins de 1975, como consta em seu verbete (AURÉLIO, 2022). Disponível em: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa3422/aurelio-buarque-de-holanda. Acesso em: 11 dez. 
2022. 
168 SORÁ, 2011, p. 57-58. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa3422/aurelio-buarque-de-holanda
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Sul”, ou seja, estabelecia uma rede com quem pudesse dialogar, ou melhor, trazia uma rede 

para continuar dialogando.169 Isso porque em entrevista, Queiroz comenta sobre a sua 

proximidade com o escritor e outros nordestinos, como Graciliano Ramos e Aurélio Buarque 

de Holanda, os quais posteriormente também se incorporaram à editora. 

É que nós surgimos no mesmo tempo: Jorge, eu, Graciliano, Zé Lins, Amando Fontes. 

Éramos um grupo de contemporâneos e ainda amigos. O José Américo era meu amigo 

pessoal. Eu conheci quando ele era Ministro do Getúlio... éramos grandes amigos, eu, 

Graciliano e a mulher dele. A gente se frequentava muito. Nesse período em Maceió, 

por coincidência, Zé Lins morava lá, engraçado. Ele era fiscal de imposto de consumo 

e morava lá. E o Aurélio Buarque de Holanda também morava lá; era de lá. Era uma 

roda de tantos que depois vieram para cá! Então a gente tinha um botequim, um café, 

um ponto chique de Maceió, onde a gente reunia-se todas as tardes a tomar um 

choppinho, um cafezinho, a conversar. Depois viemos para cá [Rio], o Alberto Passos 

Guimarães, Valdemar Cavalcanti, um político, Aurélio Buarque de Holanda, do 

dicionário, Graciliano, eu e Zé Lins. Nos reunimos em Maceió nesse período. 170 

Entre a década de 1930 e 1940, Gustavo Sorá nos mostrou como os temas regionais 

tornaram-se o projeto editorial de maior demanda da José Olympio, sendo os autores e os 

romances do “ciclo nordestino” e os regionalistas, mencionados anteriormente, seus principais 

editados. Aurélio Buarque, também parte deste grupo, por sua vez destacou-se na grande 

empreitada ao lado de Paulo Rónai, intelectual húngaro que chegou ao Brasil no contexto da 

Segunda Guerra Mundial, reuniu e traduziu contos de diferentes lugares do globo, num amplo 

período temporal, da antiguidade até o entreguerras. Em 1945, conjuntamente, Buarque e Rónai 

publicaram o primeiro volume de Mar de Histórias: Antologia do Conto Mundial, já o segundo, 

terceiro e quarto volume, chegaram em 1951, 1958 e 1963, respectivamente. 

Diante deste contexto de proximidade e relação estabelecida entre os intelectuais, a 

dedicatória de Palmério reafirmava a sua inserção, o seu compromisso e agradecimento com 

uma determinada rede, uma rede que tinha como ponto de encontro a própria editora e casa de 

José Olympio, onde conversavam sobre um novo livro, uma nova coleção, um novo projeto, 

um próximo autor a ser inserido no mercado.171  

Neste capítulo procurou-se olhar para a obra, o seu momento anterior e posterior, 

possíveis influências ao seu processo de produção e edição e a forma como ela repercutiu e 

circulou no Brasil e na sociedade, principalmente através das críticas literárias e das notícias da 

imprensa. Ou seja, procurou-se historicizar a obra e inserir a própria no curso histórico, pois 

esta pesquisa parte de uma orientação que compreende a literatura enquanto uma manifestação 

 
169 GAMA, 2016, p. 33. 
170 SORÁ, s/d apud GAMA, 2016, p. 33. 
171 OLIVEIRA, 2017, p. 54.  
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cultural e "analisar uma determinada manifestação cultural significa tomar a relação entre o 

objeto e o seu contexto como uma interação e não como uma determinação de mão única."172  

Nessa perspectiva, a literatura precisa ser compreendida diante do seu contexto de 

origem ou produção e não isolada, pois como manifestação cultural ela seria uma prática 

humana, uma prática social ligada à uma constelação de acontecimentos e pessoas. Por isso, até 

este momento, estivemos nos cercando de ferramentas e repertórios para efetivamente partirmos 

para uma reflexão sobre a obra de modo mais detalhado. No próximo capítulo, pretendeu-se 

justamente explorar e enveredar pelos sertões de Confins. 

  

 
172 FACINA, 2004, p. 25 apud DUARTE; BOTELHO, 2019, p. 82. 
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CAPÍTULO 3: EM BUSCA DA VITÓRIA ELEITORAL  

 

Tinham de reagir, ganhar aquela eleição. A turma era boa, disposta; João Soares, 

pessoa estimada no município, homem sem defeito. O diretório, bem organizado, com 

gente escolhida em zonas diferentes: Carrapato, Fundão, Serra do Sono, Água Limpa, 

Riso, Brejo Seco, Mutaca... A falha era só no Brejal e no Bacurizal; mas, se Nélson e 

o Neca Lourenço topassem, então é que o Chico Belo estaria derrotado sem apelo. 

Depois, o voto era secreto! Um trabalho de qualificação bem feito, o esclarecimento 

de porta em porta, de eleitor em eleitor, bons cabos para ensinar aos novatos, entregar 

as marmitas já preparadas ao eleitorado, fornecer condução à vontade, quartel com 

fartura de churrasco, e um bom pagode, um comício no largo da igreja, bem na cara 

do Chico Belo, para desmoralizar o bicho...173 

Logo nas primeiras páginas, no pensamento de Paulo Santos acima, o leitor já consegue 

perceber qual seria o desenrolar do romance. A partir das andanças desse deputado os capítulos 

se entrelaçam entre duas temáticas principais: enquanto alguns trechos foram destinados a 

detalhar o processo e a disputa eleitoral da região, das estratégias ao dia da eleição, outros 

levavam o leitor pelas estradas de Confins, em uma política de “esclarecimento de porta em 

porta”. Entre encontros com fazendeiros e moradores mais simples, nos deparamos com o 

cotidiano daquela região, passando do garimpo à lida com o gado, descrevia-se pescarias, festas 

e histórias de caçadas, de fato há muita conversa, muita prosa, seja na varanda de uma casa, em 

uma venda qualquer ou dentro do automóvel que levava Paulo para cima e para baixo. 

Ao longo da trama, ora essas temáticas aparecem bem divididas, até com capítulos 

específicos para cada uma delas, ora aparecem entrelaçadas, como costuradas num zigue zague.  

Segundo Maria Aidar, as passagens sobre a vida no sertão foram muito elogiadas pela crítica, 

que chegou a enfatizar como determinados capítulos poderiam ser lidos até como contos 

separados do livro.174 Entretanto, mesmo diante do sucesso dessas passagens, fato foi que o 

livro se tornou reconhecido, e consolidou-se ao longo do tempo, devido ao desenvolvimento da 

temática política, capaz de denunciar as fraudes e os problemas que corrompiam o sistema 

eleitoral naquele momento. 

Apesar de não compreendermos os capítulos, as passagens e os trechos sobre a vida e o 

cotidiano rural como separadas da obra, ou separadas do mundo político apresentado, dividimos 

este capítulo da monografia em uma análise dos momentos da obra sobre eleição e uma breve 

análise sobre quem foram os eleitores a partir dos causos, as andanças e os personagens rurais. 

Mas isto apenas para tornar a argumentação mais compreensível, porque a política, por mais 

corrupta e fraudulenta que muitas vezes seja, só se fazia, e só se faz, na relação entre candidatos 

 
173 PALMÉRIO, 1982, p. 25. 
174 AIDAR, 2008, p. 55-56. 
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e eleitores. Sob essa perspectiva era necessário compreender tanto as estratégias usadas por 

João Soares e Chico Belo para ganhar a eleição, como quem eram os eleitores, moradores, 

viventes e cidadãos daquele lugarejo.  

 

3.1 Uma denúncia: as fraudes eleitorais do relatório ao romance 

 

Na época em que o romance foi publicado, em 1956, Mário Palmério estava no segundo 

mandato como deputado federal. Foi através de suas experiências e vivências na política e com 

o povo triângulino que nasceu o romance. Segundo o próprio, Vila dos Confins começou como 

um relatório político e acabou um romance.175 Foi na literatura que o então deputado encontrou 

uma forma de denunciar um sistema político arbitrário, marcado por violências, práticas 

corruptas e coercitivas, desvelando suas engrenagens e contradições.  

A menção ao relatório também aparece na imprensa em matérias e entrevistas com o 

autor após a publicação da obra. Por exemplo, a coluna “Escritores e Livros”, de janeiro de 

1957, no jornal carioca Correio da Manhã, que comentava sobre o romance, como podemos 

verificar a seguir. 

(...) em 1954, quando se falava em reforma da lei eleitoral (...) resolveu escrever uma 

espécie de relatório para ser mimeografado e distribuído entre colegas parlamentares, 

no qual relatasse, de maneira simples e objetiva, uma série de ocorrências eleitorais 

numa cidade do interior de Minas. Mal sabia que de tudo isso sairia um romance “Vila 

dos Confins” - que há dois meses vem sendo um dos livros mais vendidos no país, 

após ser considerado, por unanimidade, como a melhor estréia de 1956 no romance, 

história deliciosa, admiràvelmente bem escrita, assunto obrigatório em tôdas as rodas 

literárias.176 

 

 Nota-se como, para além de mencionar a existência inicial de um relatório, a notícia 

insere a iniciativa do deputado em um contexto: 1954, “quando se falava em reforma da lei 

eleitoral”. Neste ano, quando Palmério estava no seu segundo mandato, ocorriam discussões 

parlamentares em torno da instituição ou não da cédula única oficial para votação, conforme 

mencionado no primeiro capítulo.177 Em 1955, o primeiro passo foi dado, essa cédula foi 

instituída apenas para as eleições de presidente e vice-presidente da República, sendo estendida 

para os demais pleitos somente em 1962, quase oito anos depois.  

 
175 ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Mário Palmério. Biografia. Disponível em: 
https://www.academia.org.br/academicos/mario-palmerio/biografia. Acesso em: 20 jun. 2022. 
176 Correio da Manhã (RJ), 22/01/1957, p. 14. 
177 Tribuna da Imprensa (RJ), 28/11/1956, p. 5. 

https://www.academia.org.br/academicos/mario-palmerio/biografia
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Apesar de Vila dos Confins ter sido publicado em 1956, comenta-se sobre o relatório ter 

sido iniciado em 1954 e em 1955 já apareceram notícias divulgando a futura publicação da obra 

e até reproduções de trechos do que viria a ser o romance.178 Nesse sentido, mesmo a publicação 

da obra sendo posterior aos primeiros debates parlamentares, ela devia ser analisada enquanto 

integrante das discussões, assim como seu autor, que chegou a declarar no período: “Sempre 

achei que os males políticos do país vêm das deficiências de nossa lei eleitoral, que possibilita 

tôda espécie de fraude.”179 Ideia que foi reiterada em 1962, em seus discursos indignados com 

a tramitação da proposta de instituição da cédula única. 

Palmério deixou, ao longo de sua trajetória, muito nítido o seu posicionamento quanto 

a necessidade das reformas de base, entre elas a reforma eleitoral, considerada uma das mais 

importantes para o país. 

Pensava em distribuir, num relatório mimeografado, sua experiência pessoal e 

deputado eleito pela segunda vez, enfrentando a fraude, a violência e a corrupção e 

não podendo fazer campanha eleitoral em certas cidades, onde a morte o esperava. 

Dois anos antes, em 1952, Palmério fôra encarregado pela Executiva do PTB mineiro 

para presidir às eleições municipais em quatro municípios recém criados na região do 

Triângulo: Canápolis, Itapagipe, Santa Vitória, Iturama. Fôra esta sua primeira 

experiência eleitoral séria, uma vez que em 1950 não enfrentara grandes dificuldades 

ao entrar para a vida política elegendo-se deputado federal. Assim, muito aprendera 

Palmério sôbre os processos políticos das lutas municipais nessa ocasião. (...) Mário 

Palmério foi escrevendo a máquina de suas evocações e observações. De fraude em 

fraude, de violência em violência, terminou reunindo umas 80 páginas, que se 

repetiam do caráter de uma crônica sertaneja, numa região não identificada, 

desconfiou então, que, em lugar de relatório, estava escrevendo um romance.180 

 

No excerto acima, extraído de uma notícia publicada no Tribuna da Imprensa, de autoria 

não identificada, não fica compreensível o que significava presidir as eleições municipais, 

encarregado pelo partido. Ao olhar outros jornais do período também não se encontraram outras 

menções a esse episódio. Entretanto, percebe-se como a experiência do autor com eleições 

municipais foi apresentada, já na época de publicação do romance, como fundamental para sua 

escrita, considerada até mais importante que as vivências durante sua própria campanha 

política. Inicialmente, o deputado pensava em distribuir entre seus pares um relatório, resultado 

de depoimentos pessoais a respeito das fraudes eleitorais, que estava no centro do debate 

parlamentar apenas dois anos após as eleições municipais que presenciara, em 1954. 

 

Deputado reeleito, o autor quisera contribuir para uma reforma do sistema eleitoral 

com um relatório baseado em suas experiências e nas de alguns colegas. Registrou 

 
178 Lavoura e Comércio (MG), 17/07/1955, p. 2. O Jornal (RJ), 27/11/1955, p. 2. 
179 Correio da Manhã (RJ), 22/01/1957, p. 14. 
180 Tribuna da Imprensa (RJ), 28/11/1956, p. 5. 
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quantidade e abusos, tôda espécie de truques e artimanhas que vira empregado em 

eleições do interior. Mas, uma vez reunido o material, de tão pitoresco, reclamou 

tratamento de ficcionista, e o relatório projetado transformou-se inesperadamente em 

romance, para o bem dos leitores.181 

 

 Diante desse outro trecho, também publicado na Tribuna da Imprensa, novos detalhes 

e informações podem nos auxiliar a compreender, de modo minucioso, a concepção do relatório 

e sua transformação em romance. Na notícia, de autoria de Paulo Rónai, que apareceu na 

dedicatória do romance, explica-se o possível motivo das 80 páginas se transformarem em 

quase 400: o material pitoresco, digno de ser narrado. Nessa perspectiva, durante os registros 

dos casos e abusos, Palmério mantinha como objetivo publicar um relatório, mas ao olhar para 

todo o conjunto reunido viu ali uma crônica sertaneja, um registro de acontecimentos 

corriqueiros e cotidianos que poderiam ser um romance.  

Segundo Maria Aidar, apesar da menção ao relatório ser constante em entrevistas e na 

imprensa, ao pesquisar na documentação disponível no acervo Mário Palmério, em Uberaba, 

na Câmara Federal e em entrevistas com os familiares e trabalhadores próximo, como antigas 

secretárias pessoais, a existência do relatório não pode ser confirmada.182 Seja em forma de 

relatório ou romance, o fato foi que o deputado buscou realizar uma denúncia através do que 

escreveu, divulgando para seus pares e para leitores brasileiros as problemáticas da legislação 

eleitoral.  

Se a intenção inicial era distribuir um relatório formal entre os colegas da Câmara, o 

romance concretizou a ideia. Ao longo de 1957, como repercutem as notícias, Vila dos Confins 

foi a leitura de muitos políticos, inclusive do Presidente da República. “Correndo de mão em 

mão na Câmara dos Deputados”, sendo distribuído pelo próprio autor “do alto de sua cadeira”, 

como noticia o jornal Lavoura e Comércio.183 Lido pelo presidente Juscelino Kubitschek, que 

o considerou muito bom, o exemplar enviado por Palmério recebe a alcunha de “o primeiro 

livro a ser lido em Brasília” e despertou a oposição que questionava se o presidente visitava a 

capital, na ocasião, para trabalhar ou ler romance.184 

Também figuram entre os leitores os nomes a seguir. O senador pelo Rio Grande do 

Norte, Reginaldo Fernandes (coligação UDN, PSD e PSP), declarou: "O livro é simplesmente 

maravilhoso. E é incrível que um escritor de tal envergadura nada tenha publicado até agora”; 

o deputado Plínio Ribeiro, “Livrão!”. O General Ignácio José Veríssimo, Inspetor de Artilharia 

de Costa e Artilharia Antiaérea, declarou: “ (...) um depoimento vivo, amado de um estágio de 

 
181 Tribuna da Imprensa, (RJ) 19 e 20/01/1957, p. 3, caderno Tribuna Literária. 
182 AIDAR, 2008, p. 59. 
183 Lavoura e Comércio (MG), 04/05/1957, p. 4. 
184 Tribuna da Imprensa (RJ), 12/12/1956, p. 4. 
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cultura política que urge desaparecer.”185 O deputado federal Joaquim Durval (PSD/ RS), “A 

revelação literária de 1956 foi a estreia de Mário Palmério com o seu romance de costumes.”186 

O ex-deputado federal (PSD/ MG), ex-Ministro da Justiça, e, então, diretor do Banco do Brasil, 

Tancredo Neves, escreveu “Foi sem dúvida o melhor e mais belo presente de Natal as letras 

nacionais”. O Ministro do Supremo Tribunal Federal Barros Barreto, "Interessantíssimo livro 

que me proporcionou horas de verdadeiro encanto.”187 O deputado federal Clodomir Millet 

(PSP/ MA), “Gostei imensamente de Vila dos Confins”. O deputado federal Godoy Ilha (PSD/ 

RS), “Acabo de ler com verdadeiro encantamento o seu magnífico". O deputado Fernando 

Ferrari (PTB/ RS), “Magnífico Vila dos Confins”.188 Dentre muitos outros. 

A maior parte das notícias citadas acima foi extraída da coluna “Repercussão Nacional 

de Vila dos Confins”, publicada no jornal uberabense Lavoura e Comércio, para divulgar e 

reproduzir o que se comentava pelo país a respeito da obra. As declarações, por sua vez, foram, 

em grande maioria, reproduções de telegramas que os políticos encaminharam para Palmério 

em resposta ao livro recebido. Diante dessa conjuntura deve-se ter cuidado para não encarar 

tais fontes sem manter em vista que o tom demasiadamente elogioso da coluna parte de um 

jornal que busca exaltar os ilustres cidadãos uberabenses. Desde que Palmério era criança já 

aparecia nas colunas sociais por ocasião dos seus aniversários, portanto os telegramas podem 

ser interpretados como uma forma cordial de agradecimento pelo recebimento do livro.  

Todavia, para além dos elogios, a quantidade de telegramas e comentários sobre o 

romance demonstram a sua circulação no meio político. Como chega a afirmar o jornalista 

Othon Oliveira no jornal Poti (RN): “Vila dos Confins, livro de mestre deve ser lido por todo 

aquêle que deseje conhecer o Brasil por dentro, com todos os seus defeitos e qualidades. Estou 

certo que conhecendo sentirá o desejo, a vontade de vê-lo mudar (...).”189 Sendo assim, era 

necessário ler sobre o pior do Brasil para querer mudá-lo.  

Na obra, com a aproximação da eleição e a chegada de Pereirinha, foram mencionadas 

as principais práticas fraudulentas e o seu funcionamento era detalhado, com isso o tom de 

denúncia se intensificou.  Pereirinha foi descrito como um rábula190 do tempo do “tranqüilo 

reinado dos coronéis,” das atas falsas e das eleições a “bico-de-pena”191 a Primeira República - 

 
185 Lavoura e Comércio (MG), 10/05/1957, p. 4. 
186 Lavoura e Comércio (MG), 11/07/1957, p. 4. 
187 Lavoura e Comércio (MG), 21/05/1957, p. 4. 
188 Lavoura e Comércio (MG), 15/05/1957, p. 4. 
189 O Poti (RN), 05/041957, p. 2. 
190 Rábula, seria aquele que advoga sem possuir o diploma, sem ser formado em direito.  
191 De acordo com o Glossário do TSE, a expressão “eleição a bico-de-pena” seria um sinônimo e uma 
forma de referir-se às eleições que ocorriam antes de 1930.  ELEIÇÃO A BICO DE PENA. In: Glossário 
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que já havia trabalhado para os Rochas, ajudando-os com as falcatruas, mas ao envelhecer foi 

descartado pelos mesmos. O personagem aparece retornando para Confins como um reforço 

para combater as fraudes, já que conhecia muito bem o modo como os Rochas operavam e a lei 

eleitoral vigente. Entre as práticas fraudulentas houve a menção aos “fósforos”, “eleitores 

fantasmas” e a prática das “marmitas”. No trecho a seguir pode-se verificar a presença dos dois 

primeiros. 

E o processo era simples. Nos últimos dias do alistamento, o partido reunia as 

certidões de idade remetidas pelos cartórios de paz e que sobravam, entregando-as aos 

cabos eleitorais de confiança. Cada um deles se incumbia de fazer porção de 

requerimentos, tudo com a própria letra, assinando-os com o nome constante da 

certidão de idade. E davam entrada às petições e assinavam o recibo e os títulos 

respectivos. Um eleitor ficava, assim, de posse de vários títulos, reproduzindo-se em 

vários eleitores. Compareciam nas seções, votavam, assinavam as folhas de votação, 

e não havia jeito de apanhar a fraude: a assinatura conferia com a do título…Nas 

cidades onde as seções eram muitas, avalie-se o número de eleitores-fantasmas: um 

sujeito só a votar como Antônio, como Francisco, como José, como 

Venefredo…Tantos cabos desse tipo multiplicados pelo número de seções… e olhem 

o estrago!192 

 

Os “fósforos”, descritos acima, eram os eleitores que votavam mais de uma vez em 

sessões diferentes. Segundo a definição do glossário do Tribunal Superior Eleitoral: “O fósforo 

era a pessoa que votava no lugar de um eleitor, ou seja, um impostor. A origem possível do 

vocábulo decorreria da semelhança da urna de madeira com uma caixa de fósforo e nesse 

sentido, o fósforo se dispunha a riscar, isto é, a votar em qualquer urna.”193 Ainda segundo o 

verbete, ao retroceder no tempo, vê-se essa prática desde as eleições do Brasil Imperial, 

passando pelo primeiro período republicando, entre 1889-1930, chegando até a década de 1950, 

quando da publicação do romance. 

Entre os exemplos citados estava Francisco Belisário Soares de Souza, político 

brasileiro, com sua obra Sistema eleitoral no Império, de 1872, que já apontava como o 

“fósforo”, igualmente chamado de “invisível”, representava um papel notável nas eleições de 

então. Também Rui Barbosa, em 1879, discursou: “Fósforo é tanto o não qualificado que usurpa 

o nome, o lugar, o direito do qualificado, como o realmente qualificado, sem direito a sê-lo; em 

suma, tudo quanto vota ilegitimamente.”194 Passados aproximadamente 70 anos de ambos os 

exemplos e do fim do período Imperial, os fósforos continuavam sendo denunciados por 

 
TSE. Disponível em: https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos-iniciados-com-a-letra-e#eleicao-a-
bico-de-pena.  Acesso em:  28 dez. 2022. 
192 PALMÉRIO, 1982, p. 235. 
193 FÓSFORO. In: Glossário TSE. Disponível em: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/fosforoc. Acesso em:  28 dez. 2022. 
194 FÓSFORO. In: Glossário TSE. Disponível em: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/fosforoc. Acesso em:  28 dez. 2022. 
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políticos. Em Confins, o lugarejo fictício, os Rochas eram os chefes locais que contratavam 

esses “vigaristas eleitorais,” e no romance Palmério escolheu por nomear esses de “invisíveis.”  

 

Calistinho Corneta passava pelo Salustiano, por Pedro, por Veríssimo, por quem lhe 

mandavam passar: Fósforo de segurança! Calistinho Corneta, Chico Preto, o 

Doquinha do Juca Bento. Do Doquinha, então, contavam horrores; (...) o tipo pintara 

e bordara. Votou, a primeira vez, barbudo, representando o velho Didico, morto havia 

mais de ano; fez a barba, deixando o bigode, e foi para outra seção votar em nome de 

um tal de Carmelita, sumido desde meses; tirou o bigode e, com a cara mais limpa e 

lavada deste mundo, preencheu a falta de outro eleitor; e dizem ainda que votou mais 

uma vez, de cabelo oxigenado e cortado à escovinha, substituindo um rapazinho 

alemoado que viera trabalhar, por uns tempos, na montagem da usina elétrica de Santa 

Rita.195 

 

Calistino Corneta, Chico Preto e Doquinha do Juca Bento trocavam de roupas, cortavam 

e pintavam barba, cabelo e bigode, tentavam várias formas para se passarem por outros 

eleitores, chegavam até a usar títulos de eleitores falecidos. Apesar dos termos “eleitor 

fantasma” - pessoas que votam utilizando ilegalmente títulos que pertencem a eleitores já 

falecidos196 – e “fósforo” não configurarem como sinônimos, salta aos olhos como Palmério 

associou em sua narrativa ambas as práticas, como pode-se perceber nas duas últimas citações. 

Pois, os “fósforos” chegavam a usar o título de quem já morreu e os títulos que “sobravam”, ou 

seja, não tinham sido requeridos no processo da qualificação. Mas para obter tais títulos era 

necessário a colaboração do cartório local e o juiz de paz, submissos ao poder local, o que 

complexificava a fraude na medida em que aumentava o número de envolvidos no esquema 

corrupto e na medida em que alguns dos envolvidos eram membros da estrutura pública. 

Com relação às “marmitas”, Palmério descreve a prática a partir de Iaiá do Lucas, uma 

moça, solteira e rica que elaborou uma maneira rápida e hábil para prepará-las.  

A falante e cheia de expedientes laia inventara processo rápido de preparar as 

marmitas. As três mocinhas trabalhavam de equipe: a primeira ia distribuindo por 

sobre o balcão a cédula única de prefeito e vice-prefeito, que a combinação fora 

imprimir juntos os nomes de João Soares e de Sebastião de Almeida; a segunda 

meninota cobria então, uma por uma, as cédulas já distribuídas, com a outra do Jeová, 

candidato a juiz de paz, e seus suplentes; entrava em cena, por fim, a terceira mocinha 

com as cédulas do candidato a vereador escolhido pela laiá do Lucas.197 

 

Diante do excerto entende-se que as “marmitas” eram envelopes ou embrulhos 

fornecidos pelos coronéis e chefes políticos aos eleitores, que já iam à seção com o voto pronto. 

Segundo o verbete do glossário do Tribunal Superior Eleitoral, tal prática era utilizada pelos 

 
195 PALMÉRIO, 1982, p. 248. 
196 ELEITOR FANTASMA. In: Glossário TSE. Disponível em: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos-iniciados-com-a-letra-e#eleitor-fantasma. Acesso em:  
28 dez. 2022. 
197 PALMÉRIO, 1982, p. 238. 
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chefes e caciques políticos, principalmente do interior, durante as “eleições a bico de pena”, 

para orientar os eleitores a votarem em determinados candidatos. O nome marmita associa-se a 

“pilha” de cédulas de candidatos que era entregue ao eleitorado.198  

Ainda em 1956, tal prática continuava facilitando a imposição de um candidato 

escolhido pelo patrão aos seus funcionários. Mais do que isso, segundo Pereirinha, com as 

“marmitas” o sigilo não existia, se o patrão quisesse havia formas de se descobrir em quem seus 

funcionários haviam votado. Para isso bastava usar o “Ovo de Colombo.” 

A coisa mais fácil do mundo. Por exemplo: o senhor quer descobrir em quem votou 

fulano, empregado seu, pessoa que lhe deve obediência. Basta entregar-lhe a marmita 

com a cédula de um deputado qualquer, nome desconhecido, na apuração, aparece o 

envelope com aquele voto; se não aparecer… Ou senão, nestas eleições municipais, 

onde não se vai votar em deputados, o senhor prepara a marmita colocando, por 

exemplo, duas cédulas iguais para prefeito, três iguais para vice, quatro iguais para 

juiz de paz… O senhor pode fazer tantas combinações quantos forem os eleitores cujos 

votos há interesse em descobrir. Na apuração, aparece o truque. E não se perde um 

voto, que cédulas iguais não o inutilizam… Sigilo! Voto secreto!… Bobagens, Dr. 

Paulo, bobagens…199 

 

 Com o “Ovo de Colombo”, ocorre uma atualização na forma como as “marmitas” eram 

utilizadas, nascidas durante a Primeira República, quando o voto era aberto, em 1956, quando 

o voto já era sigiloso o “Ovo de Colombo” permite relevar a escolha do eleitor. Após citar as 

variadas fraudes, e o ápice da estratégia para se descobrir o voto secreto, o personagem de 

Pereirinha, revelou-se descrente diante do falho sistema eleitoral vigente. Na visão do rábula 

era necessária uma reforma radical da lei eleitoral para que as eleições deixassem de ser uma 

farsa e permitissem uma representatividade mais efetiva e realista. Desse modo, as denúncias 

de fraudes no sistema eleitoral realizadas por Palmério aparecem explicitamente no pensamento 

de Pereirinha, porém não se restringem a esse personagem. 

 Outra realidade do período que o autor escancara era a questão da disparidade entre 

candidatos com mais e menos recursos econômicos. O dinheiro, aliado a polícia, é apresentado 

como um dos principais elementos para uma campanha eleitoral bem sucedida e um dos 

principais motores para o desenrolar da própria narrativa. No início da obra, Paulo Santos e 

João Soares conversam sobre onde estaria Chico Belo, que ainda não andava por Confins. 

Segundo boatos, o coronel havia viajado com um correligionário para a capital, em busca da 

nomeação de um delegado militar. Paulo, ao saber do rumor, demonstra já esperar por aquilo, 

pois com a aproximação do pleito a política se agitava e, nessas ocasiões, os chefes do interior 

 
198 ELEIÇÃO A BICO DE PENA. In: Glossário TSE. Disponível em: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos-iniciados-com-a-letra-e#eleicao-a-bico-de-pena.  
Acesso em:  28 dez. 2022. 
199 PALMÉRIO, 1982, p. 234. 
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levavam um delegado militar nomeado pelo governo, às vésperas, para manter a "autoridade 

local" e pressionar os eleitores e a oposição. O deputado procura tranquilizar João Soares e os 

outros companheiros dizendo que caso isso ocorresse João tinha mais prestígio e um delegado 

não ganha eleição. Mas João, desiludido, respondeu: "Sei não, deputado. Eleição se ganha mas 

é com dinheiro e polícia."200 

Em apenas uma frase o candidato a prefeito resumiu o seu entendimento sobre uma 

eleição. Não importava o prestígio local, a relação dos candidatos com os eleitores e a região, 

sua intenção, seu plano político ou sua presteza e disposição, era necessário poder econômico 

e poder policial para se vencer uma disputa eleitoral. O dinheiro mostrou-se como fundamental 

em uma campanha eleitoral, “sem dinheiro, é perder na certa”, pois gastava-se com o 

alistamento eleitoral, era preciso contratar um cabo, realizar viagens ao município vizinho para 

tirar alguma certidão de casamento ou nascimento, gastava-se com as viagens pelo próprio 

município, ir aos sertões de Confins atrás de eleitores era caro, havia de pagar a gasolina e o 

motorista, também gastava-se com a impressão de envelope e cédula que o candidato deveria 

oferecer. Isso sem contar as despesas no dia da eleição, João Soares contabilizava doze 

caminhões para transportar o eleitorado para a Vila, onde seria a votação. Por isso, a luta contra 

um coronel era difícil, Chico Belo era vaidoso e rico, podia gastar à vontade, inclusive 

comprando votos e pagando pelas fraudes que quisesse. Então como conseguir o dinheiro?  

— Vamos rodar o município todo, apelar para os amigos, procurar compensar a falta 

de dinheiro com um trabalho dobrado, de casa em casa, de eleitor a eleitor, se for 

preciso… Da minha parte, você sabe: tenho mais duas eleições para olhar - a de Ipê-

Guaçu e a de São Benevenuto; mas largo essas outras e vou cuidar só da sua. Rodo 

este município, de fora a fora, luto, pelejo… [disse Paulo]  

— Bom, se o senhor ficar… A gente apanha mais força, o pessoal se anima… [disse 

João]201 

 

A primeira estratégia para a vitória era a presença de Paulo, um político de cargo mais 

alto traria credibilidade e elevaria a confiança dos eleitores. Mas Palmério também demonstrava 

no trecho acima, e ao longo da obra, como era necessário passar de casa em casa e pedir apoio, 

conversar com a população, fazer aquele “esclarecimento de porta em porta”.  Assim, o 

personagem do político Paulo não aparece isolado dos setores daquela sociedade, mas cercado 

pelos moradores daquela região, diferente da figura de Chico Belo que no seu “fazer político” 

apresenta-se distante da população e próximo de outros chefes locais e altos cargos do seu 

partido e do governo vigente.  

 
200 Ibidem, p. 19. 
201 Ibidem, p. 46-47. 
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Mas como constatado por João o apoio e prestígio popular não bastavam, também era 

necessário buscar uma aproximação com os fazendeiros da região, mas para isso era preciso 

conquistá-los. Paulo sabia como entrar na política era cansativo, dava trabalho e criava 

inimizade, por isso em busca de uma aliança com o fazendeiro Neca Lourenço lhe sugere o 

apoio para candidatar-se a vereador, vê-se a troca de favores para a conformação de alianças. 

O apoio de pessoas como ele era importante pois se não podia ajudar com muitos recursos 

financeiros, o importante era que ajudasse influenciando o voto dos seus funcionários ou de 

quem lhe devia favor, apresentava-se com isso o voto de cabresto, uma forma de coerção sobre 

o voto. 

Para garantir o voto, uma estratégia empregada era a recolha dos títulos dos funcionários 

que trabalhavam para o fazendeiro até a chegada na sessão, para que não ocorresse a compra de 

votos pelo adversário. Se Neca Lourenço, um fazendeiro, apresentou no dia da eleição um 

embrulho de papel jornal dizendo a Paulo Santo: “Olhe os títulos: sessenta e dois… Tudo 

caboclada escolhida. Mais o meu e o da Maria, sessenta e quatro."202  

Já Nelson, outro fazendeiro aliado, não teve o mesmo resultado. Apesar de chegar na 

vila com dois caminhões “apinhados”, reclamava: “Compraram o meu pessoal, deputado! Mais 

de trinta! Quis acudir, mas foi tarde. Graças a Deus, eu tinha recolhido a maioria dos títulos. Se 

não, ia tudo de embrulho…” Mas o pior não era a compra, foi que teve de prometer dinheiro 

aos demais também, “caso contrário, nem a metade embarcava nos caminhões.” Paulo ouviu a 

notícia resignado e tentou animar o companheiro.203  

Palmério, assim, demonstra como a compra de votos, mais do que um modo corrupto 

que permeia o processo eleitoral, era algo que se impunha aos opositores caso quisessem ter 

alguma chance dentro do jogo político. O próprio personagem de Paulo Santos, parece antecipar 

o problema, quando desde o início do romance faz menção a como a política era difícil, como 

pode-se ver no trecho abaixo. 

 

Passada aquela eleição, ia sossegar. A política matava, acabava com a pessoa. Depois 

que se metera nela, nunca mais pudera ter uma semana de descanso. Escravo dos 

outros, do partido, do eleitorado. E os adversários não dormiam, os concorrentes 

vigiavam. Todos os dias, uma notícia má, nomeações que não saíam, chefes do interior 

que ameaçavam romper por causa de pedidos impossíveis… E ter de mentir, de 

prometer…204 

 

Percebe-se como além de se tirar o descanso ou criar inimizades, na visão do 

personagem, a política era capaz de matar. Pode-se interpretar “matar” no sentido figurado, a 

 
202 Ibidem, p. 244. 
203 Ibidem, p. 247. 
204 Ibidem, p. 35. 
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política matava o caráter da pessoa, corrompia o indivíduo, pois era necessário mentir e 

prometer, tornar-se escravo de alianças partidárias. Nessa perspectiva, a resignação de Paulo 

diante da notícia trazida por Nelson poderia ser interpretada como uma postura de quem já 

conhecia os trâmites de uma eleição, inclusive suas deficiências. Talvez naquele momento em 

que escuta resignadamente a notícia estivesse mais preocupado com o valor que teriam de gastar 

para pagar os eleitores do que com a atitude da compra de votos em si. 

Segundo o crítico Luis Delgado, em análise para o Jornal do Comércio, de Recife, em 

1957: “O autor é deputado e, portanto, político, não escreveu nem com os seus eventuais 

ressentimentos, nem com os seus júbilos, nem com os seus projetos ou desejos de reforma. Nem 

com os julgamentos que por acaso tenha feito sobre o que viu e o que fez.”205 Nesse mesmo 

caminho, Aidar Marques em sua dissertação afirma: “O livro aborda a política, constata-a, mas 

o autor não fez do livro um espaço para julgamentos e muito menos um palanque para o discurso 

político.”206 Entretanto, como defendido ao longo deste capítulo, e desta monografia, o autor 

encontra-se longe da imparcialidade.  

O fato de o romance não ter sido construído a partir de uma lógica maniqueísta, de bem 

versus mal, não demonstrou a imparcialidade de Palmério, mas uma escolha do autor em 

denunciar as fraudes permeando todos os partidos. Pois, a corrupção foi apresentada em ambos 

os lados, que utilizam de recursos ilegais e fraudes para tentar vencer a disputa eleitoral. A 

suposta imparcialidade do autor também pode ser questionada diante das várias críticas do 

personagem de Paulo ao “mandonismo local” e da indignação do próprio narrador com chefes 

liberais, como pode-se verificar no trecho a seguir. 

Na camioneta, em caminho para o ribeirão dos Dourados, Seu Sebastião ouvia em 

silêncio a prosa comprida do deputado. Paulo falava no atraso da política de Santa 

Rita, no abandono da Vila dos Confins, na necessidade de se organizar um governo 

que não fosse apenas a continuação do mandonismo dos Rochas. Chico Belo era 

homem deles e, além disso, presunçoso, vingativo. João Soares, pelo contrário, dava-

se com todo o mundo — homem serviçal, bem intencionado. E Paulo falou, falou, 

acabando por contar como ele próprio entrara para a política, coisa que já ninguém 

pode evitar, hoje em dia...207 

Assim como Chico Belo foi apresentado como uma pessoa egoísta, a descrição dos 

demais chefes liberais, ou seja, chefes políticos membros ou ligados ao Partido Liberal, seguiu 

a mesma toada, sendo apresentados como distantes do cotidiano do eleitor. 

Uns boasvidas, os chefes liberais! Na hora da eleição eram os telegramas, os recados, 

(...) recomendação da Executiva, ordens para descarregar toda a votação em fulano e 

 
205 DELGADO, s/d apud AIDAR, 2008, p. 81. 
206 Idem, p. 82. 
207 PALMÉRIO, 1982, p. 118.. 
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beltrano. Deputados que o povo não conhecia e que, depois, nem respondiam às cartas 

dos eleitores!208 

Em ambos os trechos, acima, percebe-se como Palmério dialogou quase diretamente 

com o eleitor, explicando como para escolher um candidato político era necessário atentar-se 

às suas intenções, a sua relação com o povo e as causas que defendiam. Não se deveria continuar 

votando nos mandões e sendo influenciado por eles. João Soares, pelo contrário, era um bom 

candidato, pois tratava-se de homem serviçal e bem intencionado, ou seja, prestava serviços a 

sua comunidade ou minimamente estava disposto para tal.  

Já em 1950, o mesmo discurso era dito por Palmério, mas com outras palavras e em 

outro formato. Com a publicação da Carta aos Triângulinos, apresentada no primeiro capítulo 

desta monografia, Palmério afirmava que seus conterrâneos, os cidadãos do Triângulo Mineiro, 

estavam distribuindo votos sem critérios.  

A realidade, infelizmente, é essa: temos eleito, “de graça”, alguns afilhados e 

protegidos para nossos representantes (...) Temos servido até agora apenas para votar, 

para ser caudatários, acompanhantes servir, meros fazedores de força, dóceis 

carregadores de pedra para o levantamento de obras alheias.209 

 

Como solução para essa mera distribuição sem fundamentos, a carta aconselha que o 

cidadão, ao realizar sua escolha, seja prudente, vete os candidatos já eleitos que “fracassaram, 

deixando de pleitear, obter ou executar medidas que visem o progresso e o bem estar do povo,” 

vete candidatos sem propostas bem definidas, vote em candidatos que apresentem “ 

contribuições e realizações úteis ao progresso das comunidades em que vivem” e exija dos 

candidatos comprometimento a fim de “lutar pela obtenção de medidas de caráter regional, 

além das de caráter geral e definidas nos programas de seus partidos.”210 Se nesta carta Palmério 

conversa e se dirige para um público específico, com o seu romance, um discurso muito 

semelhante foi transmitido para um público mais amplo, para leitores, cidadãos e eleitores do 

Brasil inteiro. 

Ao olhar para as principais fraudes denunciadas pelo romance: os “fósforos”, os 

“eleitores fantasmas”, as “marmitas”, o “voto de cabresto” e o “mandonismo” na região, 

percebe-se como todas as menções possuem um forte vínculo com a Primeira República. Este 

talvez seja um dos motivos para que muitos dos leitores e até a orelha do livro, como 

apresentado no capítulo anterior, tenham confundido o tempo em que se passa a narrativa. 

Também nesta monografia utilizou-se de referências relacionadas à Primeira República, mas 

 
208 PALMÉRIO, 1982, p. 118 e p. 161. 
209 PALMÉRIO, s/d apud AIDAR, 2008, p.189. 
210 Ibidem, p. 191. 
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por quê? Apesar de defender que o romance era ambientado na década de 1950, percebeu-se 

como as denúncias realizadas pelo autor demonstraram que essas práticas e processos, que 

marcaram as eleições do tempo a bico de pena, ainda continuam mais de 20 anos depois. Nesse 

sentido acreditamos que o romance Vila dos Confins articulou em sua narrativa as rupturas e 

continuidades do curso da história política brasileira, por isso ao olharmos para as continuidades 

- tais fraudes mencionadas -, foi preciso retroceder aos anos iniciais da república, sua 

bibliografia, interpretações e conceitos fundamentais. 

Um dos conceitos fundamentais era o do mandonismo, utilizado durante o próprio 

romance para identificar a estrutura de poder que os chefes locais exerciam na região. Segundo 

o historiador José Murilo de Carvalho, esse termo refere-se a uma estrutura oligárquica e 

personalizada de poder, onde o mandão, o chefe, ou mesmo o coronel como indivíduo, “em 

função do controle de algum recurso estratégico, em geral a posse da terra, exercia sobre a 

população um domínio pessoal e arbitrário que a impede de ter livre acesso ao mercado e à 

sociedade política.”211 Tal estrutura existia desde o início da colonização e resistia em alguns 

locais onde alguns direitos civis e políticos não alcançavam todos os cidadãos. 

Muitas análises e interpretações utilizaram o clássico Coronelismo, enxada e voto, de 

Victor Nunes Leal para se referir a Vila dos Confins, identificando o poderio exercido pelos 

Rochas e por Chico Belo como equivalente ao “coronelismo”. Sem dúvida, alguns traços da 

obra coincidem com o que Leal apresentava, como por exemplo a interação e imbricação das 

dinâmicas público-privadas, entre Estado e Município, passando pela figura do coronel; as 

dificuldades de acesso aos serviços públicos no interior do país; a troca de favores pelo voto; e 

a presença/importância do coronel nessa dinâmica.  

Entretanto, como considera José Murilo de Carvalho, o termo "coronelismo" difundiu-

se amplamente no meio acadêmico e em muitos casos empregado em sentido distinto do 

original, que para Nunes significava um sistema político, uma rede complexa de relações, 

marcadas por compromissos recíprocos e pela troca de favores, que perpassa do coronel ao 

presidente da República, envolvendo compromissos recíprocos.212 Além disso, Carvalho 

também apontou e defendeu como o “coronelismo” era um sistema datado historicamente, que 

morreu por volta de 1930, com a queda dos coronéis baianos e foi enterrado em 1937, com a 

derrubada dos caudilhos gaúchos. Nessa perspectiva, ao defender que a obra se tratava de uma 

 
211 CARVALHO, 1997, p. 229-250. 
212 LEAL, 1975. 
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denúncia ao período contemporâneo em que foi publicada, optou-se por não adentrar de modo 

mais profundo nas discussões sobre o coronelismo e sua relação com o romance.213 

Retornando a frase de João Soares: “Sei não, deputado. Eleição se ganha mas é com 

dinheiro e polícia."214 Pretendeu-se discutir a seguir a importância da polícia enquanto elemento 

integrante da campanha eleitoral e as suas consequências. Se em um primeiro momento houve 

um boato sobre a busca pela polícia. Com o passar das páginas, o boato se confirmou, Chico 

Belo e Osmírio viajaram para a capital, foram conversar com Dr. Carvalho de Meneses, 

Secretário dos Negócios do Interior, braço direito do governador, para pedir a nomeação de um 

delegado militar e um intendente. Segundo Osmírio eram necessários uma polícia, uma farda, 

um militar enérgico para um reforço no prestígio, mas devia ser alguém de confiança, 

companheiro e não alguém teimoso e “nada político”, com jeito de “independente.”215 

Mas no jogo político nada sai de graça. As nomeações eram feitas ao modo que Chico 

Belo e Osmírio solicitaram, um destacamento policial, um novo intendente e mais o contrato 

de três professoras; mas em troca, os mesmos deveriam se comprometer com o apoio de dois 

mil votos à candidatura do Secretário Carvalho a deputado federal, que era apoiado pelo 

Governador. Nesse momento percebemos a importância e a antecipação da próxima eleição, 

bem como a relação entre estado e município, funcionavam através de alianças entre a esfera 

pública e a privada. 

Ao longo da viagem à capital as dinâmicas políticas ganharam outras proporções, 

deslocaram-se de uma pequena vila para o âmbito estadual. Por um lado, os representantes 

estaduais, deputados e governadores, precisavam aliar-se aos representantes do interior, os 

chefes dos locais e os prefeitos municipais. Por outro, chefes como Chico Belo, homem tão 

respeitado, imponente e importante em Confins, assumiam a imagem de uma mera peça do 

jogo. Isso ficou nítido quando o candidato a deputado estadual, Osmírio Rocha, filho do Coronel 

Rocha, mandante de Santa Rita, cidade da qual Confins tinha se emancipado, ao ver o coronel 

passar mal em um elevador enjoado após seu primeiro voo de avião, envergonhado, declarou: 

 
213 Ressaltamos a existência de um amplo debate sobre onde estaria o eixo do poder na Primeira 
República, se no Poder Executivo Federal, nos Estados ou nos Municípios. Pensando que a obra da 
década de 1950 registrava e carregava resquícios e características desse período, deve-se levar em 
consideração tais discussões, mesmo que não sejamos capazes de desenvolver a fundo, devido ao 
tamanho deste trabalho. Maria Isaura Pereira de Queiroz, uma das expoentes do debate, (QUEIROZ, 
1977, p. 153-190) defendeu que o município era forte, argumentando que seria nele que ocorriam as 
eleições e onde vivia o eleitor, não no Estado ou no Poder Federal. Já Victor Nunes Leal (LEAL, 1976), 
defendeu o contrário, que o município era fraco, ou melhor, sem autonomia, pois este seria submetido 
para o fortalecimento e consolidação dos estados. Para ler mais sobre, podemos destacar os estudos 
a seguir: CAMMACK, 1979; CARONE, 1971; FAORO, 1958; PANG,1979. 
214 PALMÉRIO, 1982, p. 19. 
215 Ibidem, p. 166-167. 
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“Dura, a política! Aguentar aqueles coronelões da roça só por causa dos duzentos ou trezentos 

votos…”216 Também se percebeu como as alianças políticas eram estabelecidas para a barganha 

política, mas eram muito frágeis e estavam abaixo de interesses pessoais próprios. Por um lado, 

o Dr. Carvalho pediu que Chico e Osmírio descartassem o candidato a deputado federal, 

Cordovil de Azambuja, que já apoiavam, por outro, Osmírio após aceitar o descarte foi até 

Azambuja para informá-lo da traição de Carvalho. Osmírio buscou com a sua postura garantir 

apoio de ambos os lados. 

Na capital os acordos e as alianças foram estabelecidos e quando retornaram para 

Confins, Chico Belo e Osmírio, levaram consigo a polícia. Ironicamente, o narrador afirmou: 

“para manter a Ordem e defender o Regime!”217 Era um pelotão de vinte praças, descrito como 

impecável, enérgico e garboso, com fuzil ao ombro, que passou a revistar os chefes unionistas 

em plena rua, fazendo apreensão de facas alegando ser arma, o que provocava o medo e ameaça 

não só na oposição, mas também nos eleitores, pois como relatou João Soares: "Gente de roça 

tem medo de soldado, doutor. No dia da eleição só aparecem para votar os eleitores deles."218 

Desse modo, a força policial enviada e selecionada a dedo aparece representada como parcial e 

causadora do medo, que foi empregada como estratégia política de campanha.  

 Mas a força policial também apareceu em um segundo momento, quando após o “ataque 

contra Paulo”, forjado pelo mesmo. O Superior Tribunal Eleitoral sabendo do caso, que 

repercutiu até na Câmara dos Deputados e no Senado, solicitou até o envio da Polícia 

Aeronáutica, julgando a ineficiência e a parcialidade aquela que lá estava presente. Diante da 

presença da Aeronáutica, o dia da eleição chega e foi descrito como um momento de 

honestidade e transparência, já que não se poderia roubar dentro das sessões graças ao “quartel.” 

Assim, novamente a polícia apareceu como responsável pelo resultado da eleição. 

Por sua vez, ao olharmos para o ataque forjado percebemos como a violência estava 

presente nas dinâmicas políticas e essa também seria uma denúncia de Palmério. A ideia de 

Paulo de simular um atentado a tiros no seu carro e colocar a culpa em Chico Belo, para 

desmoralizá-lo, surgiu quando dois homens ligados ao partido da União Cívica, Mingote e 

Clodoaldo, estavam andando pelas estradas e caíram em uma armadilha. Por saírem vivos e 

sem problemas, chegaram à conclusão de que não eram o alvo da tocaia. Então, quem seria o 

alvo e quem seria o mandante? Em conversa com outros companheiros do diretor, chegou-se à  

conclusão que Chico Belo e os Rochas armaram para Paulo. Por um lado, Paulo tirou-lhes o 

 
216 Ibidem, p. 162. 
217 Ibidem, p. 194. 
218 Ibidem, p. 20. 
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sossego, estavam realizando boas articulações e ameaçando a autoridade e soberania dos 

coronéis, por outro, os mesmos coronéis não tinham problemas com atitudes violentas, pelo 

contrário Chico Belo era conhecido por colocar capangas atrás de suas desavenças, como certa 

vez fez com Betico, como percebe-se a seguir. 

E a história do rego d’água da Da. Ermesinda? Por enquanto, o rego tocava ainda o 

monjolo da fazenda da Seriema, porque o Betico não era deste mundo e deitou fogo 

mesmo nos dois agregados do Sinhô Mariano, cunhado do Chico Belo e vizinho da 

velha, quando esses, já pela segunda vez, tinham ido desviar a água na cabeceira do 

corguinho. Mas, e o resultado? Toda a polícia de Santa Rita e mais o Filipão e dois 

outros jagunços dos Belos caçavam agora o rapaz com ordem de apanhá-lo vivo ou 

morto… A história do rego d’água fez Paulo dirigir-se ao Antero: — E o Betico, 

Antero, tiveram notícias dele? — Diz’que pegaram ele lá perto da Moeda. Mas, para 

mim, isso é boato… Companheirão nós perdemos…219 

  

Nessa perspectiva, a violência em Confins aparece tanto na política, como no cotidiano 

daquela cidade interiorana. Ou melhor, se as atitudes violentas ocorriam marcavam o dia a dia 

do lugar, quando chegava o período eleitoral elas se intensificavam.  

Diante das queixas, reclamações e da enorme circulação e leitura do romance, teria Vila 

dos Confins causado algum efeito, alguma mudança, além da sua repercussão elogiosa? Em 

entrevista com Ary Quintella, Palmério revelou como a sua denúncia foi capaz de promover 

mudanças em sua época, pois segundo ele o romance contribuiu para a discussão do Código 

Eleitoral, na década de 1950.   

MP: exato! "VILA DOS CONFINS" nada mais é do que a denúncia da Lei Eleitoral 

antiga. E me orgulho de ter influído em sua mudança com "VILA DOS CONFINS". 

E o digo sem nenhuma falsa modéstia, porque me lembro bem: quando o Ministro 

Luís Galloti assumiu a Presidência do Superior Tribunal Eleitoral fêz uma longa 

citação de "VILA DOS CONFINS", que era um romance, afinal. E mencionava o livro 

como se tivesse sido escrito por uma autoridade em legislação eleitoral. Assim 

também o Ministro Edgard Costa, quando assumiu a Presidência do Tribunal 

Eleitoral, citou "VILA DOS CONFINS", como um documento que patenteasse a 

fragilidade da Lei que vigorava àquela ocasião. Você, Ary, atingiu bem o alvo quando 

ligou êsse meu trabalho na Câmara, em benefício da revisão da Lei Eleitoral, com o 

romance "VILA DOS CONFINS", que é em última análise, a minha mensagem, o 

meu esforço no sentido de denunciar as fraudes e a corrupção da Lei Eleitoral àquela 

época.220 

Apesar da busca pelos discursos mencionados, não foi possível localizá-los, porém 

chegamos até outros discursos. Por exemplo, o discurso proferido por Luiz Gallotti, em 22 de 

janeiro de 1957, na sua despedida do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após completar o 

segundo biênio na presidência do órgão, afirmava que o problema brasileiro residia na melhoria 

de costumes, mais do que na melhoria de leis, porém as últimas haviam avançado de modo 

importante e decisivo, entre 1955 e 1957, a fim de aperfeiçoar o sistema eleitoral.  

 
219 Ibidem, p. 24. 
220 Jornal do Comércio (RJ), 11/04/1970, suplemento literário. 
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O primeiro [passo] foi a adoção da cédula única, amplamente consagrada no pleito de 

3 de outubro de 1955 (...), a tornar mais livre e consciente o voto, com permitir que o 

eleitor tenha, dentro da cabine indevassável, a liberdade de escolher o candidato de 

sua preferência, assinalando-o na cédula que recebeu da mesa receptora e que contém 

os nomes de todos os candidatos registrados. Com isso, desaparece a utilidade dos 

chamados “currais”, que visavam coagir o eleitor a entrar na cabine só tendo em mãos 

a cédula que lhe era imposta, e também desaparece a despeza com a impressão de 

cédulas, melhorando, sôb êste aspecto, a situação dos candidatos econômicamente 

fracos em face dos econômicamente fortes. O segundo [passo] é a folha individual de 

votação com retrato (...) A importância desta inovação está em eliminar quaisquer 

modalidades de fraudes que se praticassem anteriormente com os títulos, como a sua 

retenção, inutilização e compra. Mário Palmério, no seu aplaudido livro “Vila dos 

Confins”, apontando as modalidades de fraude eleitoral que se cometiam no interior 

do país, coloca em maior destaque precisamente esta que a folha de votação elimina: 

a compra de títulos. Seguras são, portanto, as perspectivas de melhoria em nossas 

práticas eleitorais.221 

Poucos dias depois, novamente Luiz Gallotti proferiu outro discurso destacando os 

avanços na legislação eleitoral, desta vez no Supremo Tribunal Federal (STF), para a despedida 

do Ministro Edgard Costa, eleito em janeiro de 1956 para a vice-presidente do STF, onde 

ocupou o cargo até janeiro de 1957, quando aposentou-se.  

No tocante à fôlha individual de votação, a leitura do ótimo livro de Mário Palmério 

- “Vila dos Confins” - bem nos mostra de quanta utilidade será. Procurando assinalar 

as principais modalidades de fraude eleitoral no interior do país, o romancista, que tão 

brilhantemente acaba de estrear, dá, sôbre tôdas, maior realce àquela que consiste em 

comprar, antes da eleição, títulos eleitorais nos lugares em que mais fortes se 

apresentam outros candidatos. Pois bem: a fôlha individual de votação, sendo a peça 

básica do novo sistema, devendo estar na seção onde o eleitor vai votar e permitindo 

assim que êste vote mesmo se não estiver de posse do ainda chamado “título eleitoral”, 

elimina, torna inoperante aquela manobra fraudulenta.
222 

Em ambos os discursos localizados, a menção ao livro demonstrou como Palmério 

descreveu processos eleitorais permeados por fraudes que ocorriam em sua época, com a 

proposta de melhorá-los. Na perspectiva do Ministro, a obra Vila dos Confins mostrou a 

utilidade e a necessidade dos avanços ocorridos nos últimos dois anos. O romance tornou-se, 

assim, não somente uma denúncia, mas o registro de uma legislação e de práticas fraudulentas 

que se pretendia ultrapassar. 

As modificações mencionadas por Luiz Gallotti eram: Lei nº 2.582/1955, que instituiu 

a cédula única para as eleições de presidente e vice-presidente; Lei nº 2.982/1956, que estendeu 

a cédula única para as demais eleições majoritárias, Governador de estado, Senador e Prefeito; 

e a Lei nº 2.550/155, que institui a folha individual de votação.223 Sobre a cédula única já se 

 
221 Ata da sessão 18, sessão ordinária, em 22/01/1957. 
222 Ata da sessão 5, sessão especial, do Tribunal Pleno, em 30/01/1957. Publicado em Diário da 
Justiça, 01/02/1957, p. 1444.  
223 Ao examinar as alterações ocorridas no Código Eleitoral nesse período, percebe-se que foram 
muitas leis e alterações do código em pouco tempo, o que pressupõe a existência de um debate em 
torno dessa questão e da sua melhoria. 
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apresentou a lei e os principais debates. Já com relação à instituição da folha individual de 

votação deve se ressaltar a sua importância. Tratava-se de uma listagem fornecida pelo Tribunal 

Superior Eleitoral, com as informações dos eleitores que votavam em uma determinada seção, 

para confirmação e verificação do nome do eleitor na seção.  

Até 1955, cada mesa eleitoral recebia uma listagem com os eleitores aptos a voltarem, 

mas havia a possibilidade de votar em outra seção do município. A partir desta lei houve um 

recadastramento dos eleitores, o eleitor passava a receber um título com um número de inscrição 

e de uma única seção, onde era obrigado a votar. No dia do pleito as folhas individuais de 

votação, com os dados de cada eleitor e fotografia, eram enviadas pelos cartórios eleitorais às 

mesas para que fosse feita a verificação de cada eleitor. Após a votação cada eleitor tinha sua 

folha rubricada pelo presidente da mesa.224 Tal lei, que alterou o Código Eleitoral vigente, 

buscou a eliminação do “fósforo”.  

Vale ressaltar que a mesma lei também previa, inicialmente, que após depositar o voto 

na urna o eleitor deveria, com uma tinta específica marcar seu dedo, de acordo com o trigésimo 

sexto artigo: “A tinta a que se refere este artigo deverá possuir características tais que, aderindo 

à pele, somente desapareça após 12 (doze) horas no mínimo” e “não será admitido a votar o 

eleitor que, no ato de votação, apresente vestígio da tinta de que trata este artigo e seus 

parágrafos.” Porém, cerca de um mês após a promulgação da lei, o artigo foi revogado por 

inexigibilidade.225  

Apesar das mudanças, segundo Jairo Marconi Nicolau, em seu livro História do voto no 

Brasil, após o recadastramento dos eleitores devido à folha individual de votação, houve a 

eliminação do título dos já falecidos ou dos duplicados em seções diferentes o que ocasionou 

um decréscimo de 8,7% no eleitorado brasileiro. De 15.086 milhões, em 1954, para 13.777 

milhões em 1958.226 

Através dos discursos e desta breve explicação podemos perceber que as leis 

mencionadas alteraram o Código Eleitoral, no sentido de acabar com as fraudes mencionadas 

no romance: o uso dos fósforos, a apresentação de títulos de quem morreu, a distribuição das 

marmitas e a presença de eleitores fantasma com requerimentos falsos. Nesse sentido, a 

afirmação de que o romance influiu na legislação eleitoral poderia ser comprovada diante da 

 
224 NICOLAU, 2004, p. 52. 
225 FÓSFORO. In: Glossário TSE. Disponível em: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/fosforoc. Acesso em:  28 dez. 2022. 
226 NICOLAU, 2004, p. 52. 

https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/fosforo
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/fosforo
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/fosforoc
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grande circulação e dimensão que Vila dos Confins adquiriu no âmbito político, sendo citada 

como um retrato e uma fotografia dos malefícios da legislação eleitoral. O Senado e a Câmara 

dos Deputados tinham em suas mãos um romance, distribuído por Palmério, que denunciava a 

legislação vigente e clamava por inovações e melhorias, como as que ocorreram.  

Nesse romance, de certo modo, a realidade não se encontra tão transfigurada pela 

ficção – mas talvez a ficção é que tenha alterado a realidade histórica –, ao mostrar os 

bastidores do esquema eleitoral corrupto da pequenina Vila dos Confins. Diante disso, 

pode-se dizer que o romance de Mário Palmério (enquanto ainda relatório) contribuiu 

para a mudança do código eleitoral então vigente, ajudando assim a construir os rumos 

da História política e social do país.
227 

 

Na perspectiva de Daniel Micali, especialista em estudos literários, ao lado do romance, 

o próprio relatório que deu origem a este, também contribuiu para a queda da lei eleitoral antiga, 

ou, minimamente, para a alteração da legislação. Deste modo, a denúncia de Palmério acabou 

influindo nos rumos do processo eleitoral brasileiro.  

Entretanto, mesmo após a publicação do romance as queixas e reclamações 

continuaram. Em agosto de 1957, a imprensa noticiou que o deputado, ao percorrer alguns 

municípios mineiros, realizou uma queixa direta, declara estar apavorado e irritado com a fraude 

do partido oposto, o PSD. Segundo Palmério, milhares de títulos em branco seriam usados pelo 

PSD em Minas Gerais para desmoralizar a lei eleitoral e abrir as seções eleitorais para os 

fantasmas.228 Deste modo, se por um lado Vila dos Confins auxiliou nas discussões da legislação 

eleitoral e contribuiu para que a mesma fosse melhorada, por outro lado o percurso contra as 

fraudes ainda era longo. Em um país que se desenvolvia exponencialmente na economia e na 

indústria dos anos 1950, os direitos políticos pareciam não acompanhar tamanha evolução.  

Na busca de inserir as mudanças na legislação eleitoral em um contexto mais amplo, 

nos convém observar como ocorreram os aperfeiçoamentos democráticos no período do 

governo de Juscelino Kubitscheck. 

A cidadania, isto é, os direitos sociais, políticos, jurídicos e econômicos da população 

nacional, não teve um desenvolvimento nem correlato nem comparável ao ritmo e à 

grandeza do que aconteceu no campo econômico. A maior parte da população 

continuou à margem dos benefícios gerados pelo desenvolvimento e crescimento da 

economia.229 

Segundo Vânia Maria Lousada, o governo vigente no momento da repercussão da 

denúncia, entre fins de 1956 e 1957, destacou-se por aprofundar o sistema capitalista de 

 
227 MICALI, 2012, p. 122. 
228 Tribuna da Imprensa (RJ), 12/08/1957, p. 4, terceiro caderno. Tribuna da Imprensa (RJ), 
14/08/1957, p. 4. 
229 MOREIRA, 2008, p. 188. 
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produção, visto na aceleração do processo industrial. Entretanto, o fato de ter agido conforme 

as regras democráticas não significou que o governo teve um avanço significativo no 

desenvolvimento e no aperfeiçoamento dos direitos e da cidadania, conforme visto no trecho 

acima. Por isso mesmo, com as mudanças na legislação eleitoral, Palmério continuou realizando 

denúncias. Vale lembrar que as cédulas únicas, por exemplo, só foram estendidas para todos os 

pleitos em 1962. Passos haviam sido dados, com muito custo, mas havia ainda um longo 

caminho a percorrer. 

 

3.2 Entre os eleitores e a população de Confins  

 

Após refletir sobre algumas das principais dinâmicas políticas e eleitorais representadas 

em Vila dos Confins sinalizamos a pergunta: e quem está na outra ponta desse processo? Quem 

eram os eleitores? Quem poderia votar? Quem eram os moradores de Confins? A Constituição 

de 1946 poderia nos fornecer algumas respostas. No primeiro capítulo, Da Nacionalidade e da 

Cidadania, do quarto título, Da Declaração de Direitos, o artigo 131 definia: “São eleitores os 

brasileiros maiores de dezoito anos que se alistarem na forma da lei.” O alistamento e o voto 

eram obrigatórios para todos os brasileiros, homens e mulheres, porém como estipula o artigo 

seguinte, 132, não podiam se alistar: “os analfabetos, os que não saibam exprimir-se na língua 

nacional e os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos.”230 

Na obra escrita por Palmério eram poucas as passagens dedicadas a descrever quem 

seriam os cidadãos daquele lugarejo, quem eram os eleitores ou os caboclos que apareciam 

coagidos no momento da votação. Mas as andanças do Deputado Paulo Santos pelas estradas 

daquele município, os encontros com alguns fazendeiros e a visita a bairros distantes nos 

permitem realizar breves considerações. A primeira delas seria que o eleitorado era 

predominantemente masculino, se não majoritário, era a parte masculina que “importava” aos 

políticos. Poucas mulheres eram mencionadas na obra e quando isso ocorria elas apareciam 

apenas como esposas, filhas ou funcionárias de alguém que se foi visitar.  

Maria da Penha, filha do fazendeiro Sebastião, era uma das únicas mulheres a terem 

pouco mais de um parágrafo a seu respeito. Porém, se inicialmente o deputado Paulo aparecia 

interessado pela bela mulher, ao saber dos boatos de que a jovem teria matado o seu primeiro 

marido, um parente bem mais velho com quem se casara, surgia um receio e um distanciamento. 

 
230 Constituição de 1946. Título IV. Capítulo I. Artigo 131 e 132. 
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Logo, a única personagem feminina de maior destaque no romance, seria apenas representada 

como sedutora, perigosa e com artimanhas. Em pouquíssimos momentos as mulheres eram 

apresentadas como eleitoras. Seja por refletir um determinado período ou por escolha do autor, 

percebia-se nas viagens de Paulo como não havia uma preocupação política em conversar com 

as mulheres. Isso nos revela como as mulheres, mesmo já votantes, ainda não eram vistas como 

autônomas de seus pais ou maridos. Bastava falar com um para garantir o voto dos dois. 

Todavia, de modo geral, também eram poucas as conversas de Paulo e João Soares com 

o eleitorado e os moradores da região. Não se perguntavam sobre os problemas da região ou o 

que se podia melhorar diretamente para os moradores. As deficiências sempre apareciam nas 

conversas internas do próprio pessoal do diretório da União Cívica. Uma das passagens em que 

a figura do eleitor aparecia com maior desenvolvimento no romance, foi durante a descrição do 

alistamento eleitoral, a primeira fase do processo eleitoral, um processo administrativo de 

qualificação e inscrição do eleitor, na qual o cidadão prova que “satisfaz as exigências legais 

para exercer o direito de voto.”231 Pode-se destacar o trecho a seguir, no qual o alistamento 

acontecia no bairro do Carrapato. 

(...) tem-se de ir atrás de eleitor por eleitor, convencê-los a se alistarem, e ensinar 

tudo, até a copiar o requerimento. Cabo de enxada engrossa as mãos — e o desenho 

das rédeas, o laço de couro cru, machado e foice também. Caneta e lápis são 

ferramentas muito delicadas. A lida é outra: labuta pesada, de sol a sol, nos campos e 

nos currais. É marcar bezerro, é curar bicheira, é rachar pau de cerca, é esticar arame 

farpado; roçar invernada, arar chão, capinar, colher… E quem perdeu tempo com 

leitura e escrita, em menino, acaba logo esquecendo-se do pouco que aprendeu. Ler o 

quê? Escrever o quê? Mas agora é preciso: a eleição vem aí, e o título de eleitor rende 

a estima do patrão, a gente vira pessoa.232 

Na citação percebemos como os moradores da região eram apresentados de modo 

distante da educação, das escolas e, até da escrita. Se foram à escola quando crianças, se 

“perderam tempo” antes, não continuaram seus estudos mais velhos, pois era preciso trabalhar, 

a rotina era outra, a labuta engrossava e calejava as mãos. Os eleitores assim foram apresentados 

distantes da instrução tão defendida por Palmério, enquanto deputado e professor. Como muitos 

eleitores mal se lembravam do que era escrever e não tinham costume de usar a caneta, as 

estratégias do alistamento consistiam em se fazer um rascunho fraquinho no papel, fácil de 

apagar depois. Era necessário ter paciência, o processo demorava. Em último caso, quando a 

pessoa não sabia mesmo escrever, para não ser considerada analfabeta e, logo, não poder votar, 

 
231 ALISTAMENTO ELEITORAL In: Glossário TSE Online.  Disponível em: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/t;ermos-iniciados-com-a-letra-a. Acesso em:  28 dez. 2022. 
232 PALMÉRIO, 1982, p. 63. 

https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/t;ermos-iniciados-com-a-letra-a
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o cabo eleitoral233 contratado simulava, escrevia pela pessoa e errando algumas coisas de 

propósito. 

Palmério descreveu a dificuldade e o nervosismo das pessoas durante o alistamento. Isso 

porque não estavam acostumados com aquilo, mas também pelo fato da importância da 

situação. A primeira eleição municipal estava se aproximando e o título de eleitor nas mãos 

significava respeito e estima do patrão. Com a expressão “a gente vira pessoa”, o autor de 

alguma forma denúncia como antes da eleição esses moradores eram esquecidos pelo governo 

e pelos políticos, assim como a própria Vila dos Confins, e demonstra como aquele 

procedimento era importante e significativo na visão dos moradores da região, não apenas por 

se tratar da forma pela qual “o cidadão adquire seus direitos políticos, tornando-se titular de 

direito político ativo,”234 mas por possibilitar um prestígio e uma distinção perante a sociedade. 

Para esses moradores, o processo eleitoral, em especial o dia da votação tão esperado 

depois de meses de campanha, era visto como um momento de festa. Escolhia-se das melhores 

roupas para exercer o seu direito e dever cívico: “Roupa nova de brim, sapatão apertado, 

colarinho abotoado e gravata garroteando o pescoço desacostumado de tais vexames.”235 

Realmente, tratava-se de um dia importante e diferente dos demais, era quando eles, os 

moradores, eleitores de um sertão longínquo, sentiam-se responsáveis pela escolha dos rumos 

da cidade, mesmo sabendo das falcatruas e que muitos não cumpririam suas promessas, mesmo 

sendo coagidos, era o dia de se sentir cidadão, o dia de se sentir “gente”, era o dia no qual eles 

eram os protagonistas. 

O romance dedicou-se muito à narração do processo que envolvia e antecedia a votação, 

porém comenta pouco sobre possíveis reivindicações dos eleitores ou tentativas de burlar o voto 

que lhe era imposto pelo patrão. Retornando à frase de João Soares: “Sei não, deputado. Eleição 

se ganha mas é com dinheiro e polícia."236 Percebe-se como o eleitor, a base do sistema político 

democrático vigente, responsável por eleger um representante através do voto, que deveria ser 

o motor de uma eleição, era negligenciado. Com raras exceções, os eleitores e demais 

moradores da região eram apresentados no romance como passivos e sem instrução, apenas 

obedecendo ao patrão. 

 
233 CABO ELEITORAL. In: Glossário TSE. Disponível em: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos-iniciados-com-a-letra-cces. Acesso em:  28 dez. 2022. 
234 ALISTAMENTO ELEITORAL In: Glossário TSE Online.  Disponível em: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/t;ermos-iniciados-com-a-letra-a. Acesso em:  28 dez. 2022. 
235 PALMÉRIO, 1982, p. 245. 
236 Ibidem, p. 19. 

https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos-iniciados-com-a-letra-cces
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/t;ermos-iniciados-com-a-letra-a
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O caipira veste a cara que sempre usa por ocasião das velhacadas: cara séria, tristonha, 

de doente crônico. Sai da cabina mancando, humilde, olhos no chão. Enfia, maljeitoso, 

a sobrecarta na urna quadrada. E vai para a rua, para o sol… Oi, servicinho entojado! 

Altamirando Bento de Araújo. Podem chamá-lo de tudo o que for nome feio, que ainda 

é pouco. Praga das maiores, o peste: eleitor consciente…237 

O único exemplo de uma reivindicação dos direitos era com a breve aparição de 

Altamirando Bento de Araújo, citado no trecho acima. Vindo das bandas do São Francisco, ao 

chegar na cabine de votação Altamirando tirou de um bolso escondido, na parte de dentro da 

camisa, cédulas diferentes das que o patrão lhe dera, inseriu-as no envelope e depositou na urna. 

Diante de um sistema eleitoral fraudulento e corrupto ele representava uma “praga”, capaz de 

votar e escolher de acordo suas próprias intenções.  

Outro momento em que o eleitorado apareceu opondo-se aos desejos do patrão era 

quando o fazendeiro Nelson mencionava que seus funcionários haviam sido comprados pela 

oposição. Nesse caso, Palmério parecia denunciar apenas a compra de votos. Porém, a passagem 

levantava a reflexão sobre os motivos da venda do voto para um eleitor daquele lugarejo. As 

fraudes podiam ter desestimulado os eleitores, mas o dinheiro não.  

Ângela de Castro Gomes e Martha Abreu, na apresentação da obra A nova “Velha” 

República: um pouco de história e historiografia, observaram. 

De toda forma, o que desejamos ressaltar é como esse apagamento da esfera da 

participação política durante a Primeira República está relacionado com o diagnóstico 

então construído – e desde então acreditado – de que o “povo” brasileiro não tem 

capacidade de ação coletiva; que a sociedade brasileira, sendo inorgânica, é insolidária 

e, por isso, pouco afeita (praticamente de forma ontológica) às formas de associação 

de um modelo liberal-democrático.238 

Nesse trecho as historiadoras analisaram questões políticas da Primeira República e 

apontam para a falta de estudos que olhassem para atores históricos como os trabalhadores e as 

camadas populares, no campo da participação política. Em linhas gerais, para ambas o motivo 

dessa falta, que gerou um apagamento dessas camadas, residia na identificação do “povo” 

brasileiro como distante da articulação coletiva, de uma dimensão ativa e organizada. Na mesma 

toada, José Murilo de Carvalho, ao analisar a atuação política das camadas populares nesse 

período, argumentou que seria evidente como o comportamento do “povo” não condizia com a 

expectativa dos reformistas, da elite e da classe operária.239 Tais grupos se encontravam na ideia 

 
237 Ibidem, p. 247. 
238 GOMES; ABREU, 2008, p. 5. 
239 Na obra Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi (CARVALHO, 2005, p. 9) o 
historiador questiona e contrapõe-se à afirmação de Aristides Lobo, “O povo assistiu aquilo bestializado, 
atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma 
parada.” 
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de que “cidadão ativo” significaria um sujeito consciente dos seus direitos e deveres, capaz de 

organizar-se e agir guiando-se pelos seus interesses.  

O povo sabia que o formal não era sério. Não havia caminhos de participação, a 

República não era para valer. Nessa perspectiva, o bestializado era quem levasse a 

política a sério, era o que se prestasse a manipulação. (...) Quem apenas assistia, como 

fazia o povo do Rio por ocasião das grandes transformações realizadas a sua revelia, 

estava longe de ser bestializado. Era bilontra.240 

Como argumentou o historiador, os caminhos para a participação política formal não 

funcionavam efetivamente. O povo não era bestializado por assistir atônito à proclamação, era 

bilontra, realista, pragmático, tinha os “pés no chão”, sabia lidar com a realidade em benefício 

próprio, compreendia que apesar da mudança política, talvez pouco mudasse efetivamente em 

sua realidade. Isto posto, sob a perspectiva de José Murilo de Carvalho, de Ângela de Castro 

Gomes e Martha Abreu, propomos uma interpretação para a venda de votos de alguns dos 

eleitores de Confins. Nesse sentido, vender o seu voto significaria um dinheiro a mais para o 

eleitor, uma sobrevivência assegurada, porque talvez qualquer um que esteja no poder não 

mude, não olhe ou se interesse por eles fora do período eleitoral. Se o futuro parecia incerto 

para os políticos diante das eleições, sendo necessário gastar mundos e fundos para vencer a 

disputa eleitoral, para muitos eleitores o futuro já era mais do que certo e sem esperanças. 

 Retornando a descrição do eleitor consciente, no mesmo trecho em que o cidadão era 

apresentado de modo astuto e perspicaz também era descrito com uma aparência triste e de 

doente crônico, dita como a aparência corriqueira de um caipira: “O caipira veste a cara que 

sempre usa por ocasião das velhacadas: cara séria, tristonha, de doente crônico.” A breve 

passagem nos remeteu a figura de Jeca Tatu, personagem consagrado na escrita de Monteiro 

Lobato, um caboclo preguiçoso, com cara de doente e triste.  

Sem dúvidas, Lobato influenciou na escrita de Palmério, que durante uma entrevista em 

1970, com Ary Quintella, quando perguntado sobre “qual é seu escritor brasileiro predileto?”, 

respondeu: “Gosto extraordinàriamente do Monteiro Lobato. E não li o Lobato quando menino 

não. Li o Lobato quando já era adulto. Gosto muito dêle.”241 Já quando questionado se os 

autores estrangeiros e brasileiros que lia exerceram alguma influência em sua obra, Palmério 

responde que sim, pois acreditava que as pessoas e suas reflexões, e sua maneira de interpretar 

o mundo, eram fruto “daquilo que a gente lê, daquilo que a gente ouve,” também eram fruto da 

 
240 CARVALHO, 2005, p. 160. 
241 Jornal do Comércio (RJ), 11/04/1970, suplemento literário. 
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convivência com outras pessoas e realidades, convivência física e tangível, mas também 

convivência espiritual e intangível, como as ideias de um livro. 

Na mesma toada, Maria Marques em sua dissertação também apontou como algumas 

passagens referentes ao caboclo, revelavam o leitor lobatiano. 

Lobato, decepcionado com as experiências de administrador de fazenda, e indignado 

com as práticas agrícolas dos caboclos de sua propriedade, começa por colocar suas 

preocupações com o progresso e com os problemas brasileiros, inicialmente por suas 

publicações em jornais e depois em livros como A velha praga e Urupês. Segundo 

Aleixo, a imagem do Jeca Tatu, criada por Monteiro Lobato, passou a povoar o 

imaginário social brasileiro, tornando-se uma figura emblemática, caricaturizada dos 

caboclos como feios, analfabetos, pobres, preguiçosos, sujos, inadaptáveis à 

civilização e aos tempos modernos. E, de certa forma, Jeca Tatu é a representação 

literária utilizada para pensar o homem nacional na primeira metade do século XX.242  

Para a historiadora, Palmério se identificava com Lobato, não apenas por ler o escritor, 

mas por também crescer naquele ambiente da primeira metade do século XX, na qual parte dos 

intelectuais ansiavam por (re)descobrir o país e buscavam refletir sobre seus problemas, sua 

realidade e o potencial econômico e cultural. Em busca do desenvolvimento, para esses 

intelectuais o caboclo era visto e representado como uma antítese do progresso.  

Se a Vila dos Confins dava aquela primeira impressão de pobreza, o Carrapato 

lembrava miséria e abandono. Difícil topar, naquele fim de mundo deserto, coisa mais 

triste e mais sem vida. O sol caía de ponta, brutal. Entorpecia e queimava tudo. A areia 

era polvilho de espelho socado no pilão. O ar, a gente podia vê-lo mover-se — lesma 

amarela, quente, pegajosa, a arrastar-se por sobre as ruas e telhados. O deputado 

passou pelo cachorro deitado à porta da casa do Nenzinho. Todos os outros passaram, 

passou o dono também — e o pobre continuou fundido ali na areia borralhenta. Mal 

abriu e azarolhou os olhos embaçados, e meio arregaçou as pelancas da boca. Mas 

antes não tentasse sorrir: comentário cruel, o do Aurélio: — Que cara de besta esse 

cachorro tem!243 

 

Na passagem acima, extraída do romance, tem-se a descrição de um dos locais onde o 

eleitorado morava, o Carrapato. A passagem sobre um dos bairros de Confins refletia a imagem 

de abandono, a primeira impressão do narrador era da pobreza e da miséria. Lá o ar se movia 

vagarosamente e o sol estalava na terra pilada. Mas não era apenas o local que remetia à 

preguiça, até os animais foram representados como “contagiados” por essa atmosfera, nem o 

cachorro escapou da imagem de ócio e moleza, como se espantava Aurélio. Nesse sentido, 

podia-se interpretar que a forma preconceituosa com que os eleitores eram representados, visto 

a sua preguiça, falta de coragem e passividade, tinha como um dos motivos o próprio ambiente, 

abandonado pelo governo e infértil. 

 
242 AIDAR, 2008, p. 74-75. 
243 PALMÉRIO, 1982, p. 50.  
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A suposta preguiça dos moradores da região, cunhada pelo autor, se confirmou em 

outras passagens da obra. Em uma conversa de Paulo com Nequinha Capador, o segundo 

afirmava que alguns caboclos eram preguiçosos, aproveitadores e criticava os que guardavam 

dia de santo “ilegítimo”, referindo a “cambada” que dançava congo244. Por isso não gostava 

desse “tipo de gente” e tinha a fama de espantar de suas terras os caboclos vagabundos. 

Nequinha, Neca Lourenço era descrito como um homem jeitoso e sem preguiça, que nasceu 

sem dinheiro, mas desde jovem começou a trabalhar em comitiva como boiadeiro, onde passou 

a fazer negócios por conta própria, vendendo e comprando tropa e gado barato, fazendo alguns 

empréstimos quando necessário, mas sempre pagando. O fazendeiro, rico em posses, era quase 

um símbolo da meritocracia, que “venceu na vida” através de seu suor, mérito e esforço. Era 

contra duas coisas: o poderio da elite local e os pobres caboclos preguiçosos, para ele dois males 

da região. 

Assim também acontece com a raça do caboclo. É baixo: não sabe viver no meio de 

gente honesta. Perdão de Deus, até na amigação desrespeita a irmandade. Donde a 

parecença da filharada: tudo de carinha chupada, cabelinho ruim de milho encruado, 

orelha já em forquilha para enganchar o toco de cigarro de palha. E cuspinhando de 

lado, de esguicho, que nem mijada de sapo. Cambada! E guardando dia santo. 

Folhinha não traz, todo dia, o nome do padroeiro? Caboclo é fervoroso. Tanto que até 

se ofende se alguém lhe pede adjutório — que seja maneiro, à-toinha, o serviço: o 

santo não perdoa, fica afrontado, castiga. E ainda há quem insista, quem abuse dele, 

quem persiga povo tão piedoso assim! Quem abuse da sua crença e pouca saúde, que 

caboclo já nasce sofrendo da dor no encontro, desgraçado mal que não larga o 

desinfeliz. Caboclo, então, faz de-nada? Exagero, implicância: trabalha, sim senhor. 

Faz filho — conta certa, de dois em dois anos: três crias de sete meses, mais o 

resguardo de lua entre uma e outra parição. E negocia, trama, biscateia. A velhacada, 

o caboclo começa a tecê-la de manhã, na hora do quenta-sol, capricha-a à fresca dum 

pau sombroso e a arremata à tardinha, passado o forte do calor.245 

No trecho acima, o narrador reforça e explicita o que aparece em todos os episódios do 

romance referentes ao caboclo, além de reiterar a visão de Neca Lourenço, prevalecia a visão 

de um sujeito pobre, ocioso, com muitos filhos, que buscava sempre uma folga. Porém, o 

episódio mais marcante sobre o caboclo, possível eleitor, era quando Paulo Santos ao parar na 

venda de Fiico, no meio de uma estrada, encontra com alguns caboclos.  

— Você viu aquela caboclada lá na venda, João Soares? Toda vez que me encontro 

com essa gente, chego a sentir até tristeza. Povinho difícil! Quando a gente pensa que 

já acabou a raça, sempre dá de aparecer um ou outro para dizer que não. Praga, 

mesmo! 

— Já lá vem você com a tal mania — resmungou o Aurélio. — Falta até de 

caridade…Deixe os pobres em paz!  

Mas a birra era velha, e Paulo continuou:  

— Pobres? Você não viu o modo deles? A gente chegou, conversou, bebeu café. E 

nada… Preguiça até de ter curiosidade. Se nem levantam a cabeça, o corpo então…246 

 
244 Ibidem, p. 140 e 144. 
245 Ibidem, p. 132. 
246 Ibidem, p. 131. 
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O deputado não teve origem pobre, nem com poucos recursos, possivelmente nunca 

vivenciou uma realidade semelhante de um caboclo, nem se solidarizava com a figura. Nessa 

passagem parece haver um asco, uma aversão às pessoas pobres e possíveis eleitores. O 

romance não diferenciava os caboclos dos eleitores, talvez muitos caboclos não fossem 

eleitores, por não conseguirem escrever como mandava o cabo eleitoral durante o alistamento, 

mas provavelmente grande parte dos eleitores eram caboclos. 

 Palmério talvez não estivesse interessado em documentar e registrar de perto os eleitores 

e suas experiências, visto que tinha como objetivo final relatar e denunciar os problemas e as 

deficiências da lei eleitoral, por isso acaba enfatizando as fraudes e o modo como essa ocorria. 

Com isso o eleitor acabou posto em segundo plano no desenrolar da narrativa, recebendo pouca 

atenção.  

Entretanto fica um incômodo na leitura, não somente por se falar pouco do eleitor, visto 

que essa não era a intenção inicial do relatório que se tornou romance, mas pelo fato de que nas 

poucas partes em que o eleitor, o caboclo, o morador daquela região eram citados, prevalecia o 

tom pejorativo e racista, com aquelas pessoas. Como podemos perceber ao refletirmos sobre 

três momentos em que esses personagens ganham destaque na trama. Em um primeiro, durante 

o alistamento eleitoral, esses sujeitos foram apresentados sem instrução, distantes de uma 

educação, quase desprovidos de uma inteligência. Sua personalidade aparecia em relação ao 

espaço físico, um lugar pobre, onde o sol causava a preguiça e de onde os políticos locais se 

esqueceram.  Em um segundo momento, esses sujeitos apareciam em função do dinheiro usado 

para comprar o eleitor, que chegava a ser mencionado por cabeça, como uma mercadoria. Já 

em terceiro momento, no dia da eleição, apesar dos moradores festejarem o dia em que se 

sentiam importantes, eles chegavam em caminhões lotados, recebendo ordem de seus patrões, 

e nervosos diante de toda a pressão, depositavam o voto na urna. 

Foi uma tarefa difícil compreender até que ponto o que o autor escrevia seria uma 

reprodução da sociedade, visto que o livro era bem descritivo, e, nesse caso, referir-se ao 

caboclo e possível eleitor, de modo preconceituoso, ao enfatizar a sua preguiça e falta de 

coragem, seria uma descrição de como a própria sociedade o enxergavam. E até que ponto tal 

representação do caboclo estava em acordo com a visão do autor para com esses sujeitos. Há 

uma linha tênue entre o imaginário social daquela época, que  se voltava para a modernidade e 

via no sertão o atraso, e a interpretação do autor para a sociedade. Olhar para a aproximação 

entre Palmério e Monteiro Lobato, podemos trazer algumas respostas, visto que o caboclo 
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representado pelo mineiro se aproximava muito do Jeca Tatu do paulista valeparaibano, e 

Palmério poderia estar reproduzindo preconceitos que lia. O lugar social de Palmério também 

poderia acrescentar outras camadas a esse questionamento, apesar de uma infância vivenciada 

em uma cidade rural, pertencia a uma elite local, sua realidade era distante de uma vida pobre 

e isso pode ter influenciado na descrição desses sujeitos de modo distante e, em muitas 

passagens, com desprezo. 

De qualquer modo, faz-se importante investigar o modo como os eleitores eram 

retratados na fonte, o romance. Pois, sem entender os eleitores, não podemos entender o fazer 

político tão retratado no romance, visto que não bastava olhar apenas para articulações entre 

chefes locais, era necessário atentar-se para a realidade e cotidianos daqueles moradores, para 

assim buscar compreender as suas motivações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: FECHANDO A PORTEIRA 

Por isso concluo que um texto de qualidade duvidosa nos permite penetrar no âmago 

da história e entender os motivos pelos quais parecia imperioso, naquela época, lutar 

contra a ignomínia da escravidão e, agora, contra tantas outras que continuam a nos 

afligir.247  

 

 Me deparei com a citação acima quando lia o posfácio, escrito pelo historiador Sidney 

Chalhoub, para a última edição do romance Fantina: cenas da escravidão, de Francisco Coelho 

Duarte Badaró, publicado pela primeira vez em 1881. Apesar de Fantina e Vila dos Confins 

não terem muita coisa - ou praticamente nada - em comum, ao ter lido esse posfácio durante a 

disciplina de “História e Literatura”, quando já entrava na reta final da graduação e ainda não 

tinha escolhido um objeto e fonte para o meu trabalho de conclusão de curso, me senti 

impulsionada a olhar para o que à primeira vista não fosse tão intrigante.  

 A recomendação de Denilson Botelho, professor da disciplina mencionada, para a 

leitura de Vila dos Confins e o encontro com a escrita de Palmério, foi uma grata surpresa. Lia 

sobre lidar com animais, sobre andar pelas estradas de terra, sobre os passeios à margem do rio 

e me sentia em casa. Me sentia em São Luiz do Paraitinga (SP), a mais de 600 km de onde 

Palmério cresceu, Uberaba (MG), me sentia lendo sobre a terra que me acolheu e onde cresceu 

minha família. Como o próprio autor escreveu, mesmo não constando nos mapas e esquecido 

pelo governo, “o fato é que o Sertão dos Confins existe. E é um mundão largado de não acabar 

mais.”248 Estava ali o começo deste trabalho.  

 A obra que narrou as primeiras eleições de uma cidade do interior do país, entrelaçou 

seus capítulos da mesma maneira que a política foi articulada: ora com trechos destinados aos 

candidatos, as articulações e as reuniões partidárias, e ora com trechos, destinados aos eleitores, 

a apresentação da vida e daqueles moradores. Mesmo que os últimos sejam bem reduzidos em 

comparação aos primeiros, seriam fundamentais para a compreensão da política eleitoral, que 

só existia na dinâmica entre candidatos e eleitores.  

 A leitura e análise de Vila dos Confins demonstraram o quanto a literatura se abastece 

da realidade, como ambas estiveram imbricadas, em alguma medida, e como um livro, objeto 

material que carrega inúmeras ideias e pensamentos, pode intervir em uma determinada 

realidade. Pois, apesar de ser considerada por alguns como o retrato de uma política dos 

primeiros anos da república brasileira, trazer Vila dos Confins para a realidade de Palmério, o 

período em que ele viveu e experienciou, ou seja, a narrativa como reflexo do período 

 
247 CHALHOUB, 2019, p. 174. 
248 PALMÉRIO, 1982, p. 3. 
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contemporâneo a atuação política do autor, adicionamos uma camada de complexidade ao 

romance, pois nos permitiu interpretar o romance enquanto uma denúncia.  

O romance contribui na compreensão e entendimento de qual era o Brasil interiorano 

nos anos 1950, quais eram as dificuldades existentes para se avançar na representatividade 

política naquele momento. Nesse sentido, a obra seria um reflexo do próprio contexto em que 

foi produzida, que segundo a historiadora Lucília Delgado era marcada pelo avanço das 

discussões sobre democracia e política. 

 
O período de 1945 a 1964 pode ser considerado, sem sombra de dúvida, como um dos 

mais democráticos da experiência republicana brasileira. Os partidos que nele atuaram 

animaram a prática da cidadania política, através de articulações, embates eleitorais, 

manifestação clara dos dissensos, estabelecimento de relações com organizações da 

sociedade civil, articulação de alianças mais permanentes tanto no Congresso 

Nacional quanto nas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores e formação 

de coligações conjunturais. Foi uma fase de ampliação das práticas democráticas e de 

crescimento da inserção da sociedade civil no mundo da política institucional. Foi 

também uma fase de polarização de interesses, proliferação de organizações políticas 

e sociais e de profundas transformações históricas.249 
 

Diante do contexto e da trajetória de Palmério podemos compreender sobre de qual 

ponto ele partia para escrever o romance, quais foram as influências e repertórios que carregava. 

Tal movimento faz-se importante para distanciarmo-nos de uma interpretação que enxergava 

Palmério como um mito ou um herói, e também daquela de uma literatura distante da realidade. 

O então professor e deputado, alinhava-se às pautas que estavam no debate político, defendia 

por exemplo, a ampliação dos direitos trabalhistas, da instrução e a reforma eleitoral, meios 

para o desenvolvimento e progresso do país. Levou para o seu primeiro romance a denúncia de 

um sistema eleitoral corrupto e fraudulento, e buscou através deste dialogar não somente com 

seus pares, outros políticos, mas também com a população e o eleitorado brasileiro.  

Isto posto, pudemos perceber que Vila dos Confins, ou qualquer outra obra literária, 

carrega consigo muitos elementos que podem ser analisados e explorados historicamente. Foi 

possível abordar brevemente o uso do vocabulário cotidiano e a criação de um glossário para a 

escrita do romance. Poderíamos refletir especificamente sobre as metáforas dos “causos” 

cotidianos e na forma quase humanizada que os animais eram retratados, ou sobre a 

transformação do mascate pela pinga e pela eleição. Entretanto, escolheu-se para esta 

monografia enfatizar e analisar as fraudes eleitorais em relação ao caráter de denúncia dessas 

práticas no romance. Primeiro, destacamos o seu caráter de denúncia, pois apesar de citada 

recorrentemente nas demais análises, essa característica foi pouco explorada e desenvolvida. 

 
249 DELGADO, 2008, p. 151. 
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Em segundo lugar, ela foi capaz de nos revelar como a literatura impactou a realidade, devido 

sua ampla circulação, ao verificar citações em registros de época pela documentação 

investigada. 

 Sendo assim, acreditamos que a relevância deste trabalho esteve em elucidar, atentar-se 

e procurar explorar a denúncia presente no romance. Pois, o fato dessa obra ser uma forma de 

denúncia foi o que nos revelou sobre a sociedade daquele período, sobre quais eram algumas 

das suas dinâmicas e relações políticas, e quais, o autor, considerava necessário mudar. Ao olhar 

para o período democrático em que a obra se insere, Delgado afirmou “Entre 1945 e 1964, não 

se ensaiou democracia política e eleitoral no Brasil. Praticou-se.,”250 podemos diante deste 

trabalho compreender a respectiva obra literária como um dos modos dessa prática.   

  

 
250 Ibidem, p. 152. 
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