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Resumo 

A partir da obra Chapadão do Bugre, do autor mineiro Mário Palmério, a proposta deste 

artigo é apropriar-se das várias representações do sertão presentes na Geografia e 

Literatura, para provocar um diálogo fértil entre as áreas, perpassando questões sociais, 

políticas e culturais, como disputa por terras, violência, abandono e miséria, 

sobrevivência vinculada à terra e colonização, que contribuam para o entendimento do 

processo de construção e significação dos sertões, e do território brasileiro como um 

todo. 

 

Palavras-chave: Sertão, Regionalismo, Coronelismo, Mário Palmério. 
 
 
Introdução 

Um dos aspectos mais marcantes da formação nacional brasileira, após a 

Independência e prolongando-se até o início do século XX, foi a busca da nação 

enquanto uma entidade natural. Esta busca acabou se constituindo também numa das 

maiores dificuldades a serem superadas, sobretudo pela elite pensante (em grande parte 

representada pelos literatos nacionais) responsável pela elaboração de um discurso 

nacionalista, uma vez que esta não estava inserida em uma sociedade minimamente 

condizente com os princípios fundadores de estados nacionais modernos como os 

europeus.  

Do passado colonial do país ficou a herança de um profundo sentimento de 

desigualdade gerado, essencialmente, pelo trabalho escravo. Na estrutura social 

composta pelos senhores de terra, escravos e agregados livres que viviam dos favores 

dos proprietários, predominava a clara noção dessa desigualdade: quem tinha terras, 

dinheiro e escravos, era “superior”, os outros eram “inferiores” e dependentes deles. 
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Também os agregados desprezavam os escravos que viviam para trabalhar e servir a 

seus senhores. Nas palavras de Moraes: 

Vale salientar que muitas das determinações coloniais 
permanecem vigentes mesmo após os processos de emancipação 
política de tais países, na medida mesma em que a nova ordem 
política é construída sobre o arcabouço econômico e social 
gerado no período colonial. No caso brasileiro, a manutenção do 
escravismo como relação de produção básica bem atesta o 
afirmado, constituindo-se no principal elemento de continuidade 
na vida social e econômica do novo país. (MORAES, 
2001:255). 

 

Considerando a literatura como uma “missão”, conforme a já consagrada 

proposição de Sevcenko, os pensadores nacionais buscaram dar legitimidade ao Estado 

em formação. Embora desde 1822, independente, o Brasil levou ainda um bom tempo, 

cerca de um século, até que se afirmasse uma sociedade de caráter realmente nacional. 

Nesse longo processo que, de uma certa forma, pode-se dizer que se estende até os dias 

de hoje, porém com outras configurações, a formação nacional brasileira exigiu das 

elites uma poderosa argumentação no sentido de dar legitimidade à nação. Nesse 

sentido, os literatos ocuparam um papel primordial de construtores da nacionalidade. 

Nesse movimento os “regionalismos” e os “sertanismos” constituíram-se como fortes 

instrumentos de deslindamento do interior, mais que isso, os textos literários assim 

moldados expressaram a riqueza dos homens brasileiros ocultos/incultos para o mundo 

culto/civilizado concentrado essencialmente no litoral.  

O Chapadão do Bugre inclui-se entre essas obras literárias. Escrita por Mário 

Palmério, intelectual muito pouco conhecido hoje, ao contrário de um Guimarães Rosa 

que discorreu sobre temas e área geográfica tão próxima, descreve o Sertão Mineiro. 

Antes que descrever, a apresenta: toda a complexidade das relações sociais, políticas e 

culturais ali é traçada.  

Resgatando a posição do autor ficamos nos indagando quanto essa obra marcou 

seu tempo, quanto revela as concepções da sociedade brasileira dos anos de 1960; que 

idéia de modernidade ou de atraso é ali transmitida. Sem dúvida, a formação cultural de 

Mário Palmério destoa da predominante nas cidadezinhas interioranas nas quais viveu 

toda a sua infância; todo seu esforço de transformação pela educação revelada em suas 

ações diretas sobre esse campo na cidade de Uberaba, nos mostra claramente a 

necessidade de rompimento com estruturas arcaicas e a convicção de uma modernidade 

que se exige técnica, mas também intelectual. 
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Este trabalho procura resgatar um pouco dos pensamentos predominantes nos 

anos de 1960 na sociedade brasileira, a partir do “sertão”. Trata de trazer à luz um 

escrito regionalista, produzido sob a ótica do modernismo, que se não mais épico, ou 

ufanista como nos românticos, ainda preocupado com a construção da nacionalidade 

brasileira, sedenta por se libertar de tudo quanto é sinônimo de atraso, pelo menos do 

ponto de vista daqueles que precisam tecnificar/modernizar o território.  

 

Um pouco sobre “Chapadão do Bugre” 

O romance Chapadão do Bugre foi construído em torno da 

dissolução/manutenção de uma ordem sócio-política sustentada no sertão mineiro pelos 

coronéis. O enredo descreve de um lado o poder dos coronéis, cujo mando lhes parecia 

um direito natural dado pela riqueza, pela propriedade de terras e pela violência imposta 

pelos jagunços; e, de outro, o nascente poder criado pela lei e espalhado em instituições 

que se propunham a eliminar a qualquer custo os desmandos daqueles. 

Chapadão do Bugre (Figura 1) aprofunda o tema da violência como parte 

formadora do sertão mineiro. O romance abre a possibilidade de uma comparação com 

Os Sertões de Euclides da Cunha, romance tão importante do regionalismo de 1930, que 

chamou a atenção da sociedade brasileira para o sertão nordestino.  

 

Figura 1. Mário Palmério, em lançamento na LJOE, do livro Chapadão do Bugre 
(1965). 
Fonte: Memorial Mário Palmério (2009). 
 

Também em Guimarães Rosa, no seu Grande Sertão: Veredas, o sertão é espaço 

de confronto entre o bem e o mal, entre bandos de jagunços rivais, todos sertanejos – 

Riobaldo ou Hermógenes – buscando afirmar seu poder pela destruição do outro. Não 
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há muita diferença em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, em que Fabiano é tocado de 

fazenda em fazenda pela seca, mas também pela opressão do soldado e do fazendeiro 

que o enche de dívidas, ou pelo dono da venda que adultera os produtos para ter lucro 

em cima de quem não tem nada.  

Da mesma forma, Chapadão do Bugre narra basicamente a história do 

personagem José de Arimatéia. “Isé”, nascido deserdado pela sorte e pela fortuna. Não 

chegou a conhecer seus pais, foi criado por Seu Joaquinzão Carapina e Sinésio. Foi 

acostumado desde pequeno a trabalhar como ajudante de carpinteiro, sem oportunidade 

de se comunicar ou de receber a atenção devida. Mas, a morte de Seu Joaquinzão o joga 

sozinho, com dificuldade de fala e desamparado nas estradas do sertão, até que encontra 

abrigo na pequena fazenda, Curral do Esteio, de Seu Valico, que forma seu caráter, 

ensina a ler e escrever e o ajuda a aprender a profissão de dentista prático. 

Homem feito, Arimatéia pega de novo a estrada à procura de um lugar onde 

pudesse exercer sua profissão e ajeitar a vida.  A Fazenda Capão do Mato, de Tonho 

Inácio, parece ser o lugar ideal, porque moram ali muitos empregados, passam por ali 

colonos, tem escola, igreja e armazém, e, mais tarde, será onde conhecerá Maria do 

Carmo. Com trabalho garantido, boas relações com as pessoas do local, e até a 

inseparável mula Camurça para montaria, o moço resolve casar-se com Maria do 

Carmo, juntar dinheiro para comprar seu pedaço de terra e viver feliz. Arimatéia sente-

se muito venturoso e atribui aos conselhos de Seu Valico todas as coisas boas que se 

prenunciam: 

Ele se gabava de ter principiado a vida assim como José de 
Arimatéia – jogado muito cedo no mundo, sem eira nem beira, 
sozinho. Mas, se muito havia padecido, aprendera também, e 
bastante; a regra principal para quem desejava prosperar na vida 
e merecer a estima alheia – Seu Valico sempre repetia – era 
obediência ao patrão e respeito. (PALMÉRIO, 1982:26). 

 

Arimatéia obedecia aos patrões, primeiro Seu Valico, depois Tonho Inácio e a 

receita estava dando certo até ali. Mas, ao fazer uma visita surpresa à noiva, a encontra 

nos braços do Inacinho, filho de Tonho Inácio. Dominado pela raiva e pelo ciúme, abre 

a cabeça do rival com um machado, e tenta matar Maria do Carmo. Mais tarde fica 

sabendo que Tonho Inácio e sua mulher ajeitaram o casamento com Maria do Carmo 

para encobrir o fato de Inacinho ter desonrado a moça.  

Capangas contratados por parentes de Tonho Inácio matam Seu Valico por haver 

recolhido Arimatéia quando ele estava procurando abrigo e torturam e matam Damastor 
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para que ele contasse o paradeiro do amigo. Perdido seu futuro venturoso, Arimatéia se 

refugia na cidade de Santana do Boqueirão – dominada pelo coronel Americão – na vida 

de jagunço, onde encontra proteção contra os assassinos que o rastreiam. Todos os seus 

sonhos e planos são trocados por perseguições, ódio e planos de vingança. 

Para Arimatéia realizar seus planos, ele luta principalmente contra o dinheiro de 

Tonho Inácio e também contra o desejo do Juiz de Direito de Santana, Dr. Damasceno 

Soares, que conhecera Maria do Carmo, já afamada na cidade do Campanário pela 

facilidade com que cedia seus favores sexuais. O juiz – casado, freqüentador assíduo da 

missa, inimigo declarado da bebida, sendo ele próprio um beberrão – requisitou ao 

Presidente do Estado o Capitão de Captura e o Destacamento, com a desculpa de 

moralizar Santana do Boqueirão. Queria de fato acabar com o Coronel Americão e seus 

jagunços, em especial, José de Arimatéia, e assim poder viver em paz com Maria do 

Carmo. 

Depois de cinco anos, Arimatéia fica sabendo que Tonho Inácio se encontra em 

Campanário. Seguindo o plano de Seu Torquato, vai à cidade, acompanhado por Sô 

Carício, e ali fica de tocaia alguns dias, até que, na melhor oportunidade, atira e mata o 

velho Tonho Inácio. Simultaneamente, em Santana do Boqueirão, o Capitão Eucaristo 

aumenta a perseguição e morte dos jagunços, revista casas, tortura informantes, proíbe 

as festividades do 13 de maio, e vê na viagem do juiz à capital a ocasião para limpar a 

cidade dos coronéis, e o sertão de José de Arimatéia. O Capitão não sabe que cumpria 

exatamente a vontade do juiz: livrar-se dos inimigos sem sujar as mãos, nem 

comprometer as instituições que representava. 

O Capitão Eucaristo manda sua patrulha ao rancho do preto Arcanjo que era 

quase um pai para Arimatéia. Lá, Clodulfo convence Arcanjo de que não há como lutar 

contra o capitão, que a maioria dos jagunços já está morta, e que o único jeito dele 

escapar do mesmo fim é colaborar com a polícia e entregar Arimatéia. Para garantir que 

o preto cumprirá sua palavra, a patrulha ameaça torturar e matar sua mulher, Siá Tuta. 

Arcanjo revela que o melhor lugar para emboscar Arimatéia era nas Três Cruzes, onde 

ele sempre parava para rezar pelas almas. Arcanjo localiza Arimatéia e segue com ele 

até o local da tocaia onde são fuzilados juntamente com Camurça pelos soldados. 

Paralelo ao assassinato de José de Arimatéia, o Capitão Eucaristo convoca seis 

chefes do diretório ao Fórum para uma reunião de esclarecimentos. O coronel Americão 

é um dos convocados, o primeiro a ser chamado à sala dos fundos onde teria um 

particular com Eucaristo. Nesta sala ele é morto a golpes de machadinha, o mesmo 
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acontecendo com o coronel Calixtrato. O coronel Ludgero Alves seria o próximo, mas 

viu sangue escorrendo pelas tábuas da sala e correu em direção à saída gritando que 

estavam matando: foi morto a tiros pelo sargento Hermenegildo. O mesmo destino é 

dado ao Major Hipólito e a Josué Malaquias. Só Valério Garcia escapa com vida, 

porque a bala dirigida a ele é desviada por seu relógio de algibeira. 

Chapadão do Bugre se fecha com a cortina escura da noite caindo sobre a 

história: “Mas camurça não pode ouvir os tiros, a rajadazinha derradeira, assistir ao 

fim. De súbito, sumiu-se a barra da manhã, e uma noite sem lua e sem estrelas – negra, 

terrivelmente negra – acabou por tudo apagar e emudecer.” (PALMÉRIO, 1982:383). 

 
O sertão na literatura brasileira 

Segundo Adalmir Leonídio (2001) não havia no Brasil, à época da 

Independência, uma ficção ou mitos fortes o bastante para criar a idéia de uma nação, 

ou para justificar a existência de uma unidade territorial concentradora de enormes 

desigualdades. Escritores românticos como José de Alencar ou Gonçalves Dias tentaram 

construir o mito de uma natureza grandiosa e paradisíaca, fundo para a nobreza e o 

heroísmo do índio, como traço da identidade nacional. Mas este mito não representava 

toda diversidade brasileira, não podendo ser fator de unidade do país. 

A idéia da nação como “entidade natural” aparecida nos escritos românticos foi 

sendo aliada à idéia de sertão no final do século XIX e início do XX, durante a Primeira 

República. Nos dois casos, buscou-se construir a idéia de nação pelo conceito 

geográfico de território. Com seus pontos positivos e negativos, o sertão foi eleito como 

símbolo da nação. 

O sertão, que só como “ficção geográfica” era nacional, passa a 
ser visto, momentaneamente, quando é tarde demais, como 
possível berço de um futuro Estado brasileiro modelar, já não 
excludente como o era o projeto nacional das elites, mas, ao 
contrário, incorporador e participante, embora não igualitário 
nem formalmente democrático. Nele não só as raças e culturas 
estariam reconciliadas, mas também a civilização e a selvageria, 
a orientação para a Europa e para a hinterlândia, a cultura e a 
natureza, a modernidade e a tradição. (ZILLY, 1999). 

 
Embora muitas vezes o sertão apareça como um lugar em que o homem se vê 

submetido às ações da natureza, para Moraes (2003), o sertão não se configura, 

simplesmente, enquanto lugar geográfico. Sua originalidade não é definida por suas 
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características espaciais. De fato, o sertão não é definido por seus aspectos materiais, 

mas antes, pela ausência dos mesmos. 

Na verdade, o sertão não é um lugar, mas uma condição 
atribuída a variados e diferenciados lugares. Trata-se de um 
símbolo imposto – em certos contextos históricos – a 
determinadas condições locacionais, que acaba por atuar como 
um qualificativo local básico no processo de sua valoração. 
Enfim, o sertão não é uma materialidade da superfície terrestre, 
mas uma realidade simbólica: uma ideologia geográfica. Trata-
se de um discurso valorativo referente ao espaço, que qualifica 
os lugares segundo a mentalidade reinante e os interesses 
vigentes neste processo. (MORAES, 2003:13). 
 

Segundo Sodré (1982), o “Sertanismo” transformou-se em “Regionalismo” no 

momento em que este foi adotado como processo de interpretação histórica e social da 

vida brasileira. O regionalismo tem, enquanto expressão literária, limitações como a 

fascinação pelo meio geográfico e um grande apego ao pitoresco: o homem é sempre 

apresentado vivendo em função da natureza. Era muito forte entre o final do século XIX 

e início do XX a idéia de que o meio físico moldava o homem e a coletividade: cada 

região representava um domínio onde foram artificialmente reunidos seres diferentes 

que aí se adaptaram a uma vida comum. Mesmo assim, houve escritores que admitiram 

que a natureza condiciona, mas não determina o homem. (SODRÉ, 1982). 

 Uma forte característica do regionalismo para Sodré foi o esforço por 

individualizar a personagem pelo seu modo de falar. Isto correspondia à aceitação de 

que o homem é representado melhor por traços exteriores. A “cor” local se efetivava na 

representação da linguagem própria de certa zona geográfica. (SODRÉ, 1982). 

O modelo estático que a maioria dos autores regionalistas seguiu; a repetição das 

mesmas convenções foi criticada pelos modernistas. A partir do Modernismo, buscou-se 

renovar o regionalismo pela técnica da visão interna do mundo criado, pela 

desintegração do tempo cronológico, e pela dissolução da categoria da causalidade, 

rompendo com o universo realista das certezas. Na visão subjetiva e interna do real, o 

narrador põe em dúvida o que está sendo narrado, reconhecendo ser uma interpretação 

sua do real e um produto da sua memória. A narrativa é o produto de uma visão da 

realidade, então o texto reflete sobre si mesmo, e relativiza a verdade.  

Segundo Sodré (1982), o texto regionalista valorizou o elemento popular, 

revelou o Brasil aos brasileiros, mesmo quando pobre em qualidades literárias fez 

documentários minuciosos; interferiu na realidade levando para ela termos e nomes de 
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personagens. Nos regionalistas mais contemporâneos há o sentido social, a intenção de 

valorizar o homem mais que o meio em que vive. 

Sertanistas, como Bernardo Guimarães, Franklin Távora e Visconde de Taunay 

foram criticados por sua literatura baseada em desequilibradas descrições mais realistas 

que o real. Suas reconstituições eram fiéis, mas seu conteúdo seguia os modelos da 

artificialidade romântica. Os escritores naturalistas queriam reduzir a realidade à 

aparência, acreditando que a realidade fosse estática, imutável, totalmente reproduzível 

em um dado momento. No entanto, é por meio de tais autores que a ficção brasileira 

deixa de se concentrar no litoral e inclui, de fato, o sertanejo, o homem do interior em 

suas criações. Daí a importância da obra de Mário Palmério – na qual se inclui 

Chapadão do Bugre – que, mesmo considerada por alguns críticos uma obra de 

regionalismo menor, consegue trazer a lume a riqueza da vida no sertão mineiro, não 

apenas no que se refere à linguagem e às expressões sertanejas, mas mais ainda no que 

diz respeito ao desenrolar da vida social e política naquele recorte territorial. 

 
Sertanismo e Regionalismo: O sertão mineiro em Mário Palmério 

Do ponto de vista da análise literária, há muitas visões do sertão: românticas, 

com a idealização do meio e ou do sertanejo; realistas, que buscam reproduzi-lo 

fielmente; a naturalista, que seleciona e estuda casos para comprovar uma teoria, 

geralmente determinista, e; a visão moderna, que faz a crítica das visões anteriores e 

busca problematizar o sertão e, com ele, a construção da identidade nacional. 

No artigo, “Região, Sertão, Nação”, de Janaína Amado, a categoria sertão é 

analisada sob a perspectiva do senso comum, do pensamento imaginário e social. 

Autores sugerem algumas definições: “desertão”, no sentido de ausência de civilização 

européia. (NUNES apud AMADO, 1995); serere, sertanum, de origem do latim 

clássico, que significa trancado, entrelaçado e embrulhado, devido à dificuldade de 

penetração no seu interior. (TELES apud AMADO, 1995). E ainda desertum (desertor, 

aquele que sai da fileira e da ordem) e desertanum (lugar desconhecido para onde foi o 

desertor). 

Também podem ser encontradas conceituações que remetem à idéia de 

desordem e corrupção, “onde o sertão abrigaria pessoas desonestas e sem índole 

como:‘(...) fugitivos da justiça, devedores da Coroa, aventureiros e contrabandistas, 

quilombolas e ‘índios bravios’, onde predominava uma população formada em grande 

parte por mestiços e negros livres’”. (RIBEIRO apud FRANÇA e SOARES, 2006).  



 9

A partir daí surge a imagem depreciativa sempre associada aos cerrados no 

interior do Brasil, os sertões, como explicita Ribeiro: 

Assim, o cerrado não é visto como um ecossistema próprio, com 
uma vegetação diferente, mas aparece como uma espécie de 
floresta de “segunda categoria”, como se toda a paisagem 
tropical tivesse que ser composta de árvores enormes, 
densamente reunidas em matas verdejantes. (RIBEIRO apud 
FRANÇA e SOARES, 2006). 

 

Para Palmério, no Chapadão do Bugre, o sertão segue aproximadamente essas 

conotações: 

Se o Capão das Marrecas era lugar ermo – trecho de mato de 
pindaíba, mangue e buriti – bom de esconderijo, com água 
bastante, e muito pampuã e membeca para a mula – por outro 
lado era difícil movimentar-se dentro dele, de se sair dali num 
de-repente, em surgida precisão – José de Arimatéia refletia. 
(PALMÉRIO, 1982:68). 

 

O sertão representado por Mário Palmério em alguns trechos da obra analisada 

reforça as noções mais usuais do ponto de vista clássico da Geografia, pautadas no que 

se refere aos limites e localizações.  

De um lado e outro do Rio Araraúna, a Mata dos Mineiros 
estendia-se por umas boas vinte ou trinta léguas de comprido e 
suas outras três ou quatro de largura – isso desde as cabeceiras 
da Serra do Macuco até bem embaixo da zona de varjões do 
Campanário, fronteira já do Estado. A maioria das fazendas da 
Mata localizavam-se porém de um lado só, o lado esquerdo do 
rio – cultura, se dizia, mais apropriada às lavouras de café e 
cana. A estrada descia desse lado, acompanhando os plainos dos 
pés-de-serra, e só cruzava o Araraúna, no Porto da Passagem – 
porto de balsa a varejão – trecho onde o rio corria favorável, 
largo e manso. (PALMÉRIO, 1982:54). 

   

Contudo, também estão presentes aspectos do sertão imaginário, tais como: o 

sertão como condição, como discurso valorativo em relação ao espaço, construção de 

uma imagem negativa, espaço para expansão, área em que a ordem e a lei oficiais são 

ineficazes, lugar isolado e distante, morada dos outros, diferença cultural, entre outros, 

sinalizados por Moraes (2003). 

O pobre morava num covo raso do Chapadão e já vinha vindo, 
fazia tempo, de luta com o filhinho doente e desrecursado de 
tudo, piorando dia a dia. Então foi que teve notícia do Seu 
Severo, o curador, engajado numa comitiva de falha no Barro 
Branco, por causa de um lote de reses arribadas. Esperançado da 
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fama do remedista e com tensão de trazer o homem para olhar o 
filho, Seu Cassiano viajou para lá, escanchado em pêlo no único 
animal que possuía – a Sabina, uma pichorrinha, já ruinzinha a 
não poder, aparecida lá pelo covo, sem dono e sem destino – e 
varou naquele sacrifício a légua e meia que ia do rancho dele ao 
Barro Branco. Mas Seu Severo somente receitava ali no pouco, 
e não houve jeito de querer acompanhar a criatura: que 
trouxessem o doente... Que o quê! Até destratar o desgraçado, 
contava o Arcanjo que o Seu Severo destratou. Isso, já pelas 
tantas do dia, quase mais sem prazo para Seu Cassiano voltar a 
taperinha, apanhar o Cianim e retornar. E lá se foi de novo a 
Sabina velha, manquitando, aguada sem mais préstimo. Tão sem 
serventia a coitadinha da égua que, quando chegaram ao rancho, 
a noite já tinha caído e o furacão-de-vento despencado. 
(PALMÉRIO, 1982:54). 

    
Nesta passagem é evidente como a hostilidade do local tornava a vida do 

sertanejo sofrida e mostrando como Mário Palmério não constrói o sertão em Chapadão 

do Bugre com base apenas em seus aspectos físicos, mas os coloca como pano de fundo 

para a trama que retrata, na verdade, as relações sociais e políticas que estruturam o 

sertão. 

Os valores que aparecem atribuídos ao grande Chapadão do Bugre colaboram 

para a “visualização” de um espaço que passa por um processo de ocupação específico, 

em que as transformações e as rupturas ganham destaque. A proposta de Mário 

Palmério pode estar relacionada ao desejo de retratar o sertão a partir da vivência 

pessoal do autor. A necessidade de retratar o modus vivendi da sociedade local 

(regional) parece ser um esforço de “congelamento” do momento vivido, como se o 

autor percebesse mutações irreversíveis a partir das novas demandas impostas pelo todo 

social brasileiro que vai se impondo mais e mais, durante a primeira metade do século 

XX. O Chapadão do Bugre não seria mais o mesmo. 

Moraes (2003) entende que o sertão pode ser definido a partir do seu oposto, ou 

seja, àqueles espaços onde reinava o desenvolvimento e a positividade. Palmério retrata 

com riqueza de detalhes como a modernidade modificou a vida dos sertanejos, sendo 

este ponto um dos mais importantes na análise da obra, ao passo que ela relata as 

relações sociais que se dão a partir deste momento.  

Era, entretanto, muito acanhado ainda o Largo para conter toda a 
importância de Santana do Boqueirão. A cidade crescia, 
transbordando do centro e subindo as ladeiras que levavam aos 
altos, descia de lá outra vez para ocupar, pouco a pouco, os 
terrenos vagos e esquecidos. E tudo com adiantado princípio de 
ruas calçadas a paralelepípedo, os passeios de lajes de pedra 
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rejuntada. E água encanada, esgoto, luz-elétrica. (PALMÉRIO, 
1982:141).   

 

E ainda: 

Já se anunciava também o cinema – o barracão de zinco quase 
pronto, a máquina encomendada e por chegar. E mais: escola 
pública, de graça, e seminário para os meninos de devota 
inclinação. Não que fosse completo paraíso para todos; mas, 
para certa espécie de gente, Santana do Boqueirão quase 
chegava a ser: o bicho funcionando livremente, as casas de jogo 
bancado e carteado abertas dia-e-noite, cabaré e pensão-de-
mulher em quantidade. O que mais apreciavam, porém, os 
santanhenses e arribadiços de vida airada, era o bom gênio da 
polícia – acomodada, desintrometida e pouca. (PALMÉRIO, 
1982:142). 

     

Neste trecho, destacamos a imagem atribuída à polícia, reforçando a idéia de que 

ali, no sertão, a ordem era outra, qualificando o mesmo como espaço incivilizado. 

Certamente, um dos pontos fortes da obra de Mário Palmério é a preocupação 

com o modo de falar do sertanejo, o que é atestado por Rachel de Queiroz, em nota de 

Vila dos Confins. Segundo ela, Palmério tinha o cuidado necessário com as palavras, 

sabia lidar com elas e não se preocupava só em contar uma história ou em desenvolver 

idéias, mas, antes de tudo, em escrever. Este cuidado com a escrita, a linguagem 

colorida e divertida, faz com que, mesmo os quadros mais longos e descritivos, sejam 

saboreados como importantes em si mesmos. 

 
A estrutura política do sertão mineiro: O coronelismo em Mário Palmério 

Emprestando um viés histórico como caminho de entendimento dos objetos e 

processos sociais, entre eles os referentes aos elementos geográficos tão presentes na 

narrativa de Chapadão do Bugre, busca-se uma articulação entre a consciência do 

espaço, as políticas territoriais e o espaço produzido. 

Entende-se que a valorização imaterial do espaço está imbuída também de sua 

valorização material. Nesse ponto, vale ressaltar que a obra de Palmério pode ser 

entendida como um discurso geográfico, na medida em que trata do espaço mineiro, é 

construída sobre um determinado lugar e sobre uma determinada sociedade e é marcada 

pela época em que é gerada. Considerando que todo olhar geográfico é feito através da 

lente de determinações históricas, como propõe Moraes (2005), Palmério, não podendo 
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desviar-se dos condicionantes temporais, faz de Chapadão do Bugre um exercício desse 

olhar, revelando um retrato de como a estrutura social modelava o espaço sertanejo.  

O livro apresenta o sistema político e seu funcionamento nos municípios, 

especialmente fora dos grandes centros urbanos, no período da República Velha (de 

1880 a 1930) mostrando as entranhas do Coronelismo. Este é sustentado pelo que 

Victor Nunes Leal, autor do primeiro estudo monográfico sobre o tema no País, 

denomina de “sistema de reciprocidade”, ou clientelismo. O arranjo político 

pressupunha a troca de favores: de um lado, os chefes municipais e os coronéis 

cuidavam de arrebanhar eleitores em apoio ao governo, em troca de autonomia de cunho 

“extralegal” e do poder resultante da submissão e dependência dos trabalhadores 

alocados em suas terras; de outro, os trabalhadores da terra ganhavam “proteção” e 

serviço de seus “padrinhos”. 

Em Santana do Boqueirão mandavam os Barbosas – família de 
tronco muito antigo, descendentes do Major Eustórgio, 
desbravador do Sertão do Bugre e fundador da cidade. Gente 
numerosa e de ricas posses, seu orgulho maior era, entretanto, o 
de não terem ainda perdido, em tempo algum, o domínio do 
lugar – tampouco a influência nas cidades vizinhas, resultado do 
difundido parentesco com as outras grandes famílias da região. 
(PALMÉRIO, 1982:142).   

 

Segundo Leal (1976), o surgimento do Coronelismo deu-se em função de 

diversos fatores, dentre os quais podem ser mencionados: a reação do poder privado 

perante o fortalecimento do Poder Público com a consolidação de um novo modelo de 

Estado, após a Proclamação da República; a ampliação do sufrágio com o advento da 

Constituição de 1891; a estrutura agrária e a precariedade da vida da maioria da 

população do País, aliadas à falta de autonomia municipal e ao regime representativo. 

Esse sistema era marcado por características secundárias: 

O mandonismo manifesta-se na perseguição aos adversários, 
tornando as relações entre os agentes políticos adversários 
extremamente hostis. Por outro lado, aos amigos tudo deve ser 
feito, caracterizando o filhotismo, que somado a exacerbada 
incultura do povo do interior, gera uma desorganização na 
administração municipal que favorece ainda mais o sistema 
coronelista. 
A abolição do regime servil e a Proclamação da República 
deram uma importância fundamental para os votos rurais, 
crescendo, assim, a influência política dos donos de terras, pois 
a dependência do eleitorado rural aos coronéis (donos de terra) 
mostrava-se completa. A superposição do regime representativo 
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a esta situação dependentista do povo rural, possibilitou a 
existência do voto de cabresto, outra característica secundária do 
coronelismo (FAVETTI, 2003). 
 

Vale notar que os coronéis não eram necessariamente homens ricos, embora 

compusessem sempre a elite. A condição de “coronel” e seu poder provinham mais do 

rótulo a eles conferidos pelos trabalhadores do que pela real posse de riquezas.  

O direito de voto não se aplicava corretamente, pois o sufrágio não era secreto, 

sendo controlado pelos mandões locais mediante violências ou favores. O sistema 

apoiava-se em instrumentos coercitivos para manter-se. Isto é ilustrado por Palmério 

através dos pistoleiros contratados ou jagunços, como o próprio José de Arimatéia, e 

cabos eleitorais que vigiavam as votações realizadas no interior das igrejas, além do 

apoio da polícia estadual, para perseguição dos opositores. 

Costumado a lidar com finanças, foi o Clodulfo do Nascimento 
quem, um dia, aventou a idéia ao Coronel, arrazoando-a com 
muita lógica. As eleições realizavam-se de quatro em quatro 
anos e requeriam, apenas por pequeno prazo, os cabos-eleitorais 
do Partido. Terminado o pleito, atas lavradas e consumada a 
vitória, o que fazer com aquela gente sem mais trabalho durante 
o meio-tempo a decorrer até que outra eleição se ferisse? O 
Partido via-se então frente à obrigação de estar arranjando mais 
empregos na Câmara Municipal e repartições do Estado, 
gastando na instalação e abonando aluguéis de chalé-de-bicho e 
loteria, acomodando mal-e-mal a vida de cada um desses 
apaniguados. Casos e mais casos: ciumeiras entre eles, 
rendimento nulo nos serviços públicos do Município, rixas, 
desordem e tiroteios diários no Alto da Boa Vida, cansativa 
preocupação agravada com o rombo cada vez mais fundo no 
caixa do Partido.  (PALMÉRIO, 1982:205). 

 

Assim, Mario Palmério vai descrevendo com muita perícia todos os detalhes da 

organização política local ou do Boqueirão. 

Em resumo, esses os prejuízos causados pela mantença dos 
cabos indispensáveis em épocas de eleição, mas onerosos fora 
delas. Afastá-los da cidade, arranjar-lhes serviço em outra parte, 
enquanto durava o intervalo? Oferecer-lhes trabalhos nas 
fazendas? Impossível, que habituados a um modo-de-vida mais 
aventuroso, somente nele dando-se bem... Por que, pois então, 
não aproveitá-los na tarefa de gosto, tê-los sempre à mão, sem 
necessidade do corre-corre atrás de desconhecidos, na hora de 
aperto? (...) Era fazer disso, de agora em diante, coisa bem 
organizada, capaz de transformar-se em mais uma fontezinha de 
renda extra para o Partido! (PALMÉRIO, 1982:205). 
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O conflito de classes, a pobreza e os demais elementos político-sociais são 

retratados na obra de Palmério, mostrando as raízes da manifestação do poder privado 

no âmbito das Administrações Municipais da República Velha. Através do Chapadão 

do Bugre, o autor vai esmiuçando como as instâncias públicas, diante da miséria e 

ausência de informação da população, acabam se tornando instituições de interesses 

particulares e de troca de favores, ao invés de promotoras da efetiva emancipação 

social. 

 
Considerações Finais 

Casado com Cecília Arantes Palmério e pai de Marcelo e Marília, Mário de 

Ascensão Palmério faleceu em Uberaba, no dia 24 de Setembro de 1996. Nasceu na 

cidade de Monte Carmelo, Minas Gerais, no dia 1° de Março de 1916. Cursou o 

Segundo Grau no Colégio Diocesano, em Uberaba e no Colégio Regina Pacis, em 

Araguari. Em 1935, estudou na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro e em 

1936 trabalhou no Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais, na sucursal de São 

Paulo. Lá, iniciou sua carreira de educador, como Professor de Matemática do Colégio 

Pan-Americano e, posteriormente, do Colégio Universitário da Escola Politécnica. 

No entanto, o “progresso” experimentado pelo Triângulo Mineiro fez com que 

Mário Palmério retornasse à sua região. A partir daí, seu desejo em investir na educação 

e fazer, principalmente, de Uberaba uma cidade universitária, só se intensificou. Em 

1945, construiu em Uberaba um conjunto de edifícios para serem sede do Colégio do 

Triângulo Mineiro e da Escola Técnica de Comércio do Triângulo Mineiro. Já em 1947, 

com autorização do Governo Federal, teve início o funcionamento da Faculdade de 

Odontologia do Triângulo Mineiro. Em 1950, fundou a Faculdade de Direito e em 1953, 

a Faculdade de Medicina. 

Também neste período, Palmério busca conciliar suas atividades no setor 

educacional com a política, tendo sido eleito, em 1950, pelo Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB), Deputado Federal por Minas Gerais. Dando continuidade às 

atividades educacionais, fundou em 1956, na cidade de Uberaba, a Escola de 

Engenharia do Triângulo Mineiro. 

Estreou tardiamente na Literatura, aos 40 anos, com o lançamento de Vila dos 

Confins (1956), esforço possível graças aos seus feitos em sua região eleitoral 

(Triângulo Mineiro e zona de Paracatu). No livro, dedicado a contar a história de uma 
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eleição em uma cidadezinha do interior do Brasil, Palmério revela seu amplo 

conhecimento e sensibilidade. 

Em 1958, reelege-se como Deputado Federal pela terceira vez, ao passo que 

constrói em Uberaba, as primeiras instalações da Cidade Universitária e o Hospital 

“Mário Palmério”, da Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central. 

Em 1962, foi nomeado, pelo Presidente João Goulart para o cargo de 

Embaixador do Brasil no Paraguai, onde permaneceu até 1964. Finda sua missão, Mário 

Palmério se isola em sua Fazenda no Mato Grosso, “São José do Cangalha”. É lá que 

escreve seu segundo romance, Chapadão do Bugre. É eleito, em 1968, para a vaga de 

Guimarães Rosa na Academia Brasileira de Letras. Seu discurso de posse foi um 

completo estudo sobre a obra de Guimarães Rosa, resultado de muita pesquisa acerca da 

vida, dos personagens, e dos cenários do escritor a quem sucedeu. 

Compondo como sugere Goldmann (1967), um quadro entre estas peculiaridades 

biográficas de Mário Palmério, as condições histórico sociais em que o autor estava 

envolvido no momento da construção da obra aqui analisada, e os recursos estéticos 

literários utilizados, podemos chegar a algumas considerações interessantes sobre o 

“indivíduo expressivo” Mário Palmério. Não sendo uma das expressões maiores da 

literatura brasileira, este autor traz em sua obra dados suficientemente importantes para 

compreender o papel do local para a formação nacional. O discurso veiculado tem uma 

intenção clara de “levar” o sertão para o litoral: mostrar a todos a sua configuração, toda 

a sua estrutura, desde as figuras típicas (seja do coronel, do jagunço, da menina “pura” 

que se prostitui para agradar o patrão e tantos outros), até o meio natural, inóspito para o 

estrangeiro, idílico para o morador (uma espécie de simbiose cultural). Mais que revelar 

o Sertão existe ainda uma intenção de mostrar o quanto a modernidade é capaz de 

inverter a ordem local. É interessante fazer dois exercícios: o primeiro diz respeito a 

imaginar como essa “descrição” regional atinge os espíritos daqueles que lêem essa obra 

estando na própria condição de “sertanejo”; outro é imaginar o impacto da obra 

naqueles que se sentem na condição de exterioridade à situação. Parece que o autor quer 

impactar aos dois grupos e causar a sensação inevitável do desconforto. O fim do sertão 

é desejado no sentido de destruir estruturas políticas e sociais injustas: o leitor é levado 

a desejar que a polícia dê fim a todos aqueles seres brutos. Por outro lado, o fim do 

sertão também é apresentado pelo autor como o fim de um mundo paradisíaco, isolado: 

o leitor é levado a desejar que o rapaz sofrido realize seus sonhos, o sertão idílico seja 

preservado.   
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Levando em conta a posição de Mário Palmério perante a vida nacional, nos 

anos em que compõe sua obra, mostrar o sertão pode ser entendido como um fértil 

exercício para demonstrar o efeito positivo da modernidade que havia chegado ao 

Triângulo Mineiro. Nesses anos de 1960, quando Chapadão do Bugre é escrito, a região 

ainda se apresenta como uma área isolada, de ocupação difícil, as políticas territoriais 

sonhadas desde Getúlio Vargas, começam a ser implementadas verdadeiramente com a 

construção de Brasília e a implementação da rede viária nacional. É o momento chave 

da modernidade no sertão, ou antes, é o momento da submersão do sertão na 

modernidade: “... sumiu-se a barra da manhã, e uma noite sem lua e sem estrelas – 

negra, terrivelmente negra – acabou por tudo apagar e emudecer.”  
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