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MÁRIO NEME: UM INTELECTUAL POLÍGRAFO 

 

TATHIANNI CRISTINI DA SILVA

 

 

 

A presença dos intelectuais “polígrafos” 
1
 - que produziam obras históricas, 

literárias, jornalísticas etc. - no Brasil da primeira metade do século XX vem sendo 

apontada pela bibliografia específica como marcante
2
. Tais intelectuais, que por vezes 

não possuíam formação de nível superior, tinham importante inserção no meio cultural e 

intelectual brasileiro. Podemos dizer, ainda, que a presença desses intelectuais 

“polígrafos” caracterizava a “cultura intelectual” 
3
 do período. Entendemos por “cultura 

intelectual” a materialidade produzida por um grupo de indivíduos, bem como o ideário 

que perpassava as discussões destes grupos e que está presente nos diversos tipos de 

obras realizadas naquele momento histórico. Para compreendermos melhor este 

conceito podemos recorrer a Robert Darnton, que define a história intelectual enquanto 

o “estudo do pensamento informal, os climas de opinião e os movimentos literários” 

(1995:188), já a história cultural seria aquela de “tendência etnográfica” (2001:13). 

Assim, quando pensamos em “cultura intelectual”, estamos pensando também numa 

                                                 
 Doutoranda em História Social pela USP, Bolsista CAPES. 

1 Sérgio Miceli, utiliza o termo “polígrafo” para descrever o intelectual que desempenhava diversas 

tarefas ligadas à intelectualidade, como no exemplo em que Olegário Mariano aparece como 

“cronista, poeta, declamador, letrista, escritor de revistas de music hall, eminência parda na concessão 

dos prêmios de viagens do Salão de Artes Plásticas, astro dos salões mundanos, conferencista, 

acadêmico, dramaturgo, afora o rendoso emprego na administração da ilha das Cobras, que perdeu 

com a Revolução de 1930, a sinecura de inspetor escolar, assíduo colaborador das revistas ilustradas, e 

colunista do Correio da Manhã.” (2001, p.57). 

2 Existem inúmeros célebres trabalhos sobre os intelectuais da primeira metade do século, entre eles 

estão: CANDIDO, Teresina e etc, Literatura e sociedade, entre outros; IGLESIAS, História e 

Literatura; LAHUERTA, Intelectuais e transição; MICELI, Intelectuais à brasileira, Estado e 

Cultura no Brasil e História das Ciências Sociais no Brasil volumes 1 e 2; MOTA, Intelectuais e a 

cultura brasileira, Ideologia da cultura;  ORTIZ, Cultura brasileira e identidade nacional; PECAUT, 

Os intelectuais e a política no Brasil; PONTES, Destinos mistos; SEVCENKO, Literatura como 

missão; VELOSO e MADEIRA, Leituras brasileiras; LUCA, A Revista do Brasil;  VELLOSO, A 

brasilidade verde-amarela; MARTINS, em seus 7 volumes de História da inteligência brasileira; 

SCHWARTZMAN, BOMENY e COSTA, Tempos de Capanema; OLIVEIRA et al., Estado Novo, 

ideologia e poder.  

3 A expressão “cultura intelectual” e “História da cultura intelectual” vem sendo debatida pela Profa. Dra. 

Sara Albieri, em sua disciplina na pós-graduação em História Social/FFLCH/USP: História da Cultura 

Intelectual: idéias, conceitos e contextos. J. L. AUSTIN, em seu livro Quando dizer é fazer, R. 

KOSELLECK, com Futuro Passado, J. LE GOFF, em As Mentalidades, J. G. POCOCK, com a obra 

Linguagens do ideário político, são alguns autores que permeiam essas discussões.   
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“História da cultura intelectual”, enquanto o estudo de modos de pensar e sua 

constituição material.     

Dentre as figuras menos conhecidas que circulavam com desenvoltura a partir 

dos anos 1930 no meio intelectual paulista, encontra-se o paulista de Piracicaba Mário 

Abdo Neme (1912-1973), ou como ficou conhecido Mário Neme. Durante algum 

tempo, Neme também foi Dr. Salim em jornais locais de Piracicaba, escrevendo e 

criando novos veículos de comunicação. Autodidata, freqüentou diversos cursos em 

diferentes instituições como a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, o 

Ginásio Municipal de Limeira, não concluindo nenhum deles. Em 1936, mudou-se para 

a capital do estado, circulando em importantes periódicos da época, como: O Correio de 

São Paulo, Revista de São Paulo, Última Hora e Jornal da Manhã. Acabou por fixar-se 

como colaborador em O Estado de São Paulo, assim permanecendo por mais de trinta 

anos. Com uma produção intelectual que abrangeu a literatura, a história, o 

depoimento/relato, o estudo da língua brasileira, continuou durante todo esse período 

trabalhando em jornais. (PFROMM NETTO, 2001). 

Na década de 1930, quando já estava na capital paulista, Neme prestou concurso 

para a vaga de Escriturário da Câmara Municipal Paulistana. Com o desenrolar do 

Golpe de 1937, foi requisitado para a Divisão de Documentação Histórica e Social da 

Prefeitura. O autor buscou estabilidade em seu percurso, sempre atuou como 

funcionário junto a órgãos ligados a educação e cultura, suas áreas de interesse. 

Enquanto funcionário do setor citado acima se encarregou da Revista do Arquivo 

Municipal, bem como ao Boletim Bibliográfico da Biblioteca Municipal de São Paulo. 

(ELIAS, 1977/78). “Quando se tratava de ganhar a vida, no entanto, o maior grupo de 

escritores dependia do que poderia ser chamado de atividade intelectual”, que seriam os 

trabalhos como “jornalista, tutores, bibliotecários, secretários [...]”. Embora essa seja 

uma afirmação acerca do século XVIII de Darnton (2001:200), ela permanece fiel ao 

Brasil do período estudado, no qual, além da escrita, outras funções deveriam ser 

desempenhadas como “atividades intelectuais” para a subsistência do próprio 

intelectual.  

Entre a redação dos jornais e o trabalho como funcionário público, Mario Neme 

escreveu suas obras. A partir da década de 1940, período conturbado na redação do 

jornal O Estado com a intervenção estatal e prisão do diretor acusado de conspiração 
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contra a ditadura de Getúlio Vargas, Neme começou a atuar neste periódico
4
, fazendo 

parte da turma de Piracicaba
5
 comandada por Júlio de Mesquita Filho. O intelectual 

permaneceu no jornal até 1972. (PFROMM NETTO, 2001). 

Com o tempo, Neme circulou em meio à “geração
6
 dos moços” 

7
, atuando como 

contista e defensor da língua brasileira. Ele escreveu dois livros de contos, o primeiro 

Donana Sofredora que compõe a Coleção Caderno Azul da Editora Guaíra publicado 

em 1941, livro essencial para compreendermos a formação de sua cultura intelectual. O 

segundo é Mulher que Sabe Latim, pela editora Flama, em 1944. Parte deste é publicado 

também em importantes revistas do momento como Clima
8
 e Planalto

9
, demonstrando 

sua inserção no meio intelectual de então. 

Já em seus primeiros estudos percebe-se a acuidade no tratamento da “língua 

nacional”, ou “brasileira”. Neles, Neme procurou contemplar a complexidade dessa 

língua, em suas manifestações. Em Donana Sofredora surge com força o enfoque à 

linguagem ordinária
10

 da população, como podemos constatar no trecho que segue do 

conto Já é tarde, não?: 

                                                 
4 Para compreender melhor a trajetória deste jornal centenário, verificar: O bravo matutino, por M. H. R. 

Capelato e M. L. Prado, 1980; e www.estadao.com.br/historico.  

5 Grupo de intelectuais que mudou de Piracicaba,SP para São Paulo Capital, para trabalhar na redação de 

jornais. (PFROMM Netto, 2001). 

6 Segundo Sirinelli, o termo “geração” compreende a união de um estrato demográfico por meio de um 

“acontecimento fundador que por isso mesmo adquiriu uma existência autônoma. Por certo, as 

repercussões do acontecimento fundador não são eternas e referem-se, por definição, à gestação dessa 

geração e a seus primeiros anos de existência.” (2003, p.255). Em nosso caso, temos a geração que 

vivencia a criação das universidades e a luta contra o nazismo e o fascismo. 

7 Esta expressão foi bastante utilizada para referir-se ao grupo de intelectuais que estava estreando na 

literatura nacional entre meados dos anos 1930 e início dos anos de 1940; surgida também, após a 

obra Testamento de uma geração, organizada por Edgard Cavalheiro junto ao Jornal Estado de São 

Paulo. Esses “moços” responderiam a Plataforma da nova geração, de Mário Neme, para o mesmo 

jornal. Parte desse grupo foi o primeiro a ter contato com as universidades brasileiras recém criadas e 

seria aquele que manteve os últimos contatos com os modernistas de 22. (MILLIET, 1981-A). 

8 A Revista Clima circula entre os anos de 1941 a 1942, sendo publicada em São Paulo. Estão a sua frente 

Alfredo Mesquita, Lourival Gomes Machado (Artes Plásticas), Décio de Almeida Prado (Teatro), 

Paulo Emílio Sales Gomes (Cinema), Antonio Candido (Literatura), entre tantos outros colaboradores. 

Os “chato-boys” como os apelidou Oswald de Andrade queriam divulgar os trabalhos da conhecida 

“geração dos moços”. Embora sua vida tenha sido efêmera, importantes escritos do período foram 

publicados naquele periódico. (CANDIDO, 1978).   

9 A Revista Planalto, assim como Clima, teve vida breve nos anos de 1941 e 1942 em São Paulo. Foram 

seus criadores: Orígenes Lessa, Wilson Velloso, Carlos B. Teixeira, Cassiano Ricardo, Menotti del 

Picchia, Oswald de Andrade, Sérgio Milliet, etc. Esta surgia com o objetivo de publicar escritos de 

diferentes locais do país e das Américas, na tentativa de aproximação entre as “gentes” do continente 

americano. (PLANALTO, 1941).   

10 Vale, quanto a este ponto, fazer referencia a Teoria dos atos de fala de Austin (1990). Nesta teoria o 

http://www.estadao.com.br/historico
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João Batista se acomodou numa pilha de saco de arroz, virou-se pra 

mim, seu Mário... (todo mundo ficou atento), como o senhor sabe, no dia 25 

vai sair o decreto, e nós precisamos festejar. Primeiro que tudo, e mais 

principal, é o baile de gala. A mulherada aí está doida por um arrasta-pé 

(...).  

- Ara, pois eu estou aqui, é pra tudo que for preciso. Vamos 

começar já uma subscrição, arranje papel aí (A ordem eu dei gritando pro 

Lazinho do balcão). (...) Mande um menino chamar o Tomazielo, que ele vai 

tratar a xaranga em Cambará, hoje mesmo. E o gelo tambem... (NEME, 

1941:17-18). 

 

É a linguagem falada, como escreveu Mário de Andrade
11

, que interessava ao 

autor. Assim, analisando a obra, observa-se que as conjunções e os qualitativos seriam 

(re)arranjados no modo comum de falar. Neme, intelectual de certa forma 

estigmatizado, como veremos, por sua origem “caipira” e síria, não pretendia 

representar uma língua caricata, mas aquela que ouvia e falava, diferentemente da 

utilizada por outros intelectuais que criavam uma língua caricata para representar o 

popular em seus contos
12

. Estas mesmas preocupações com a linguagem e a cultura 

estão presentes em seu livro Estudinhos Brasileiros de 1947, também publicado pela 

editora Guaíra, na coleção Caderno Azul e na obra Mulher que sabe Latim de 1944. 

Além da devida atenção a linguagem, outro fato interessante é o de que o autor aparece 

como personagem em seus contos. Isto se dá na maioria deles, bem como compareciam 

os temas relativos ao cotidiano das grandes cidades, como a fome, as distâncias físicas 

que aumentavam e as pensões, etc.  

Bem caracterizado o pertencimento ao grupo dos intelectuais autodidatas e 

“polígrafos”, nosso autor escrevia também obras de história desde 1936, quando 

publicou Piracicaba/documentário, não parando mais de interessar-se pelo assunto. A 

                                                                                                                                               
autor analisa a linguagem ordinária, propondo que o ato é fala, logo a fala é ato. Assim o ato de fala 

está em conformidade com o agir. 

11 No ano de 1942 Mário de Andrade escreve o texto “Uma estréia”, no qual faz uma análise da obra 

Donana Sofredora, demonstrando particularidades da mesma. 

12 Diversos debates sobre a linguagem estavam ocorrendo naquele momento, como podemos observar nas 

edições da Revista Planalto (1941-1942) entre Mário Neme e Mário Donato, bem como na Revista do 

Brasil ( década de 1930 e 1940) com Mário de Andrade, por exemplo. Para os debates acerca da 

língua e sua escrita no inicio do século XX, ver o trabalho de Tânia Regina de LUCA. A Revista do 

Brasil: um diagnóstico para a (n)ação. 
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lista de publicações é vasta, entre elas estão Notas de revisão da História de São Paulo 

de 1959, pela editora Anhambi; Fórmulas políticas do Brasil Holandês de 1971, junto à 

coleção Corpo e Alma do Brasil da editora Difel. Neme publicou também muitos 

artigos sobre História, por exemplo, nos Anais do Museu Paulista com Notas para uma 

teoria do comércio colonial Português em 1963; A Holanda e a Companhia das índias 

Ocidentais no tempo do domínio Holandês no Brasil de 1968. Publicou também na 

Revista do Arquivo Público Municipal (SP), Piracicaba no século XVIII de 1938; Pedro 

Luís. Notas para uma biografia, datado de 1940, dentre vários outros. 

Percebemos pelo conjunto de títulos apresentados acima que o foco de atenção 

de Mário Neme era a História Colonial do Brasil. Numa primeira leitura de seus escritos 

observamos que o autor pretende compreender o momento que está vivendo por meio 

de suas pesquisas históricas, buscando no passado resposta a interrogações relativas ao 

povoamento de São Paulo e a problemas como o da validade das afirmações sobre o 

caráter “democrático” do governo holandês no período colonial. Cabe ressaltar que nos 

anos de 1940, muitos intelectuais estavam a pesquisar o período colonial em busca de 

respostas sobre nossas origens, um exemplo disso é o IV Congresso de História 

Nacional de 1949, em que a temática girava em torno na instituição do Governo Geral 

no Brasil e do quarto centenário de fundação de Salvador/Bahia
13

. Uma das discussões 

daquele momento versava acerca do nacionalismo, em termos que remetiam à pauta dos 

debates desde os anos de 1920 e 1930 por diversos segmentos como o grupo modernista 

Verde-Amarelo, que defendia certa versão do regionalismo em meio a uma perspectiva 

nacionalista ufanista. “O regionalismo aparece como uma mediação necessária para se 

atingir a nacionalidade, assegurando o ingresso do país na modernidade”. (VELLOSO, 

1993:10). No entanto, não há um consenso quanto ao tratamento do regionalismo nos 

debates, o que ajuda na cisão entre grupos.                      

Enquanto jornalista, Neme dirigiu o trabalho que maior visibilidade lhe deu até 

nossos dias, a Plataforma da Nova Geração. Constituía uma série de entrevistas para o 

Jornal O Estado de São Paulo, posteriormente transformada em livro, com a então 

chamada “geração dos moços”. Nela, discutia-se de política a cultura, junto às 

principais questões do momento. Ou como o próprio diretor a define: 

 

                                                 
13 Cf. GUIMARÃES, 2004. 
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Não foi, a rigor, um inocente inquérito, no sentido que essa palavra tem 

atualmente para os leitores de jornais, mas sim um verdadeiro 

pronunciamento, uma espécie de definição dos princípios, das idéias e dos 

pontos de vista pelos quais se batem e se norteiam os moços escritores 

brasileiros, num momento da História em que quase todos os povos do 

mundo se batem numa luta decisiva. (NEME, 1945: 07). 

 

Neste célebre pronunciamento, reconhecido pelos contemporâneos como 

possuindo um tom provocativo, estavam inseridos: Lourival Gomes Machado, Antônio 

Candido, Heraldo Barbuy, Paulo Emilio Sales Gomes, Rubem Braga, Mário Donato e 

outros 23 escritores.  

Em meio a suas atividades, Neme participou em 1942 da fundação da 

Associação Brasileira de Escritores, mais tarde União Brasileira de Escritores, sendo 

secretário da entidade por diversos anos. A entidade foi pensada, segundo Antonio 

Candido, com a finalidade de “estabelecer uma agremiação que organizasse os 

escritores e intelectuais em geral para a oposição à didatura do Estado Novo. Tanto 

assim que da ABDE [...] não faziam parte os mais ou menos chegados ao governo [...]” 

(1992:98). Faziam parte do grupo envolvido com a associação Sérgio Milliet, Sérgio 

Buarque de Holanda, Paulo Mendes de Almeida, Antonio Candido, Caio Prado Junior, 

Oswald de Andrade, entre tantos outros intelectuais. Foram organizados encontros de 

escritores regionais e nacionais para a discussão “dos problemas que enfrenta o escritor 

no Brasil” (Anais, 1952:11), e para uma crítica dos tempos vividos. 
14

     

Em 1960 Mário Neme assumiu como diretor o Museu Paulista
15

. Sua empreitada 

junto a esta entidade findou em 1973 com sua morte. O museu tivera por diretor em 

exercício anteriormente Herbert Baldus, antropólogo/etnólogo do Museu, e apresentava 

uma série de problemas a serem resolvidos, como o número pequeno de visitantes e a 

retomada da publicação dos Anais do Museu Paulista, sem edição por dez anos. Quando 

                                                 
14 Cf. os Anais dos Congressos de Escritores de 1945 a 1955. 

15 Sobre o Museu Paulista existe uma série de trabalhos consagrados que podem ser consultados para uma 

melhor compreensão da importância e “simbologia” daquele espaço, sobretudo no que se refere ao 

período da gestão de Affonso Taunay, período mais pesquisado. Entre eles estão as obras de A. C. F. 

BREFE, O Museu Paulista: Affonso de Taunay e a memória nacional, de K. ANHEZINI, Museu 

Paulista e trocas intelectuais na escrita da história de Affonso Taunay, de H. BARBUY, Museu 

Paulista um monumento no Ipiranga, de M. J. ELIAS, Museu Paulista: memória e história, de U. B. 

T. de MENESES, O salão nobre do Museu Paulista e o teatro da história,  e LOPES e FIGUEROA, 

A criação do Museu Paulista na correspondência de Hermann von Ihering, entre diversos outros 

textos existentes. 
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Neme assumiu o cargo, começou um processo de reestruturação da instituição. Que 

direção teria dado esse processo? É importante lembrar que o Museu Paulista era um 

órgão da Secretaria dos Negócios da Educação e em 1963, portanto na gestão Mário 

Neme, passou a ser parte da Universidade de São Paulo, o que significou uma mudança 

profunda em sua trajetória. O novo diretor passou a implantar novos conceitos 

museológicos e a redefir o perfil de atuação da instituição. Permitindo o vislumbre de 

uma relação complexa entre o novo contexto universitário, tão destacado pelos 

autores
16

, e a atuação dos “antigos” intelectuais de formação autodidata e “polígrafos”, 

o desejo de Neme com suas atitudes, expresso em seus relatórios anuais, era tornar o 

museu um espaço também acadêmico, além de local de lazer no qual professores 

ministrassem aulas, laboratórios produzissem pesquisas e material científico fosse 

amplamente divulgado.  

Entre as mudanças e melhorias promovidas por Neme em sua gestão no Museu 

Paulista estão à criação do setor de Arqueologia no ano de 1963, que futuramente 

estaria na origem ao acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP - MAE, 

sendo responsáveis pelo mesmo Niéde Guidon
17

 e Luciana Pallestrini
18

; a compra, em 

1961, do Arquivo Aguirra
19

 para os estudos sobre ocupação das terras em São Paulo e 

outras regiões do país; o oferecimento de cursos de extensão com professores 

universitários da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências (FFLC/USP) no espaço do 

museu, como o oferecido pela professora Emilia Viotti da Costa de Introdução aos 

Estudos Históricos
20

. Percebemos com algumas destas iniciativas a importância que 

nosso autor, embora não sendo da parte da geração universitária, dava para a inserção 

do Museu Paulista no meio acadêmico, como espaço produtor de conhecimento. 

Podemos observar, ainda, em seus escritos e em suas ações um homem preocupado em 

fazer com que o saber circulasse pelos mais variados espaços e tipos de público. 

                                                 
16 Importantes trabalhos tratam deste momento de transição entre intelectuais “polígrafos”e acadêmicos, 

entre eles podemos citar MICELI, com História das Ciências Sociais no Brasil vol. 1 e 2, e 

LAHUERTA, com intelectuais de transição.  

17 Arqueóloga. Atualmente é Co-gestora do Parque Nacional da Serra da Capivara no Piauí.   

18 Arqueóloga, professora aposentada do curso de Antropologia da USP.  

19 Arquivo organizado por João Batista de Campos Aguirra e adquirido por compra pelo Museu Paulista. 

20 Estas informações encontram-se nos Relatórios Anuais de Atividades do Museu Paulista de 1960 a 

1970.  
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Ocupava, assim, provavelmente, um papel específico de mediador em relação à cultura 

intelectual da época.   

Encontramos nos escritos de Mário Neme uma preocupação constante com a 

seriedade e a cientificidade nas atividades que desenvolvia, bem como em suas 

atividades em instituições. Quando dirigiu o Museu Paulista, escreveu Utilização 

cultural de material de museu, texto em que comenta decisões tomadas durante o III 

Congresso Brasileiro de Museus de 1962, quando relator do sub-setor de História, do 

grupo de Artes e História. Nele busca demonstrar como os serviços desenvolvidos no 

interior dos museus precisavam ter critérios de ações com base científica, seja para sua 

conservação ou nas políticas museais. (NEME, 1964). 

Em seus livros de história a questão da cientificidade também é apresentada 

como importante, sendo debatida e argumentada em seus conteúdos. Como bem 

podemos ler na obra Notas de revisão da História de São Paulo, já em suas primeiras 

linhas: “Mas nem só pela ausência de coisas fabulosas este livro é de leitura 

desagradável. Ele é desagradável também pelo que contém de mais positivo, pela soma 

de provas e indícios e argumentos e ponderações a que tivemos de recorrer para bem 

fundamentar nossas dúvidas e conclusões”. (NEME, 1959:11) Assim ele apresenta ao 

leitor o texto como obra de pesquisa empírica e acuidade de análise. Continuando, ele 

afirma:  

Fruto de dúvida, ele apresenta como ponto de partida uma atitude de 

negação em face de postulados aceitos e incorporados como verdades 

absolutas na literatura histórica brasileira. E se, apesar disso, não deixa de 

construir – pois como explica muito bem James Thomson Shotwell no seu 

magnífico ‘Historia de la historia em el mundo antiguo’, a história tem 

exigido dos que a cultivam mais a negação do que a aceitação – este livro 

não pretende incluir-se no gênero literário da historiografia tão difundido 

entre nós; assim é que o leitor não encontrará nele senão uma linguagem 

simples e direta, sem rodeios, enxuta e desataviada de imagens literárias, de 

efeitos retóricos, de rasgos de eloqüência. E também por isso ele será de 

leitura desagradável. (NEME, 1959:11). 

 

Com este pequeno exemplo podemos vislumbrar a preocupação de Neme em 

escrever uma história com “base científica”, aparentemente afim com a “escola 
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metódica” 
21

, como ele o faz apresentando primeiramente seus métodos de pesquisa e 

análise para depois deter-se na escrita da história propriamente. Exibe em seus textos 

amplo índice de fontes e a bibliografia consultada. E quando trata de assunto polêmico, 

cuida em apresentar o material que comprova sua nova tese. Escreveu, portanto uma 

história fixada nas bases tradicionais da disciplina, de confrontação de documentos 

escritos, e separando seu discurso do discurso literário, o que parece acompanhar o 

célebre manual de Langlois e Seignobos, bem como o resumo realizado por Taunay, em 

1911, na Revista do IHGSP
22

. 

Mário Neme possuiu bons interlocutores quando publicou suas obras, entre eles 

estão Sérgio Milliet e Mário de Andrade. Ambos escreveram críticas às obras do autor 

em jornais e revistas e convidavam o leitor a conhecer a obra deste. No Diário crítico de 

Sérgio Milliet, existem vários momentos em que nossa personagem surge. No volume 

dois do referido Diário, de 1944, há, a partir da página 305, um interessante estudo 

sobre o objeto de análise dos contos de Mulher que sabe latim acerca dos aspectos 

psicológicos peculiares aos indivíduos que lá são apresentados, como a sua covardia e 

pequenez num contexto localizado (São Paulo Capital) que são ressaltados como um 

dos pontos altos da leitura dos contos. Mário de Andrade já havia realizado uma crítica 

neste sentido em 1941, quando da publicação de Donana sofredora, observando o quão 

caro era para Neme a observação da covardia em seus contos, afirmando que esta 

característica deveria ser do próprio autor que, marginalizado, em suas palavras, por ser 

“Sírio de origem, carregando um rosto abusivamente siriesco, e ainda por cima caipira 

inveterado, caçoado na sua pronuncia botocuda [...]” (1941:55). Para nosso crítico o 

problema estaria no próprio autor do conto, como um problema de afirmação. Já para 

Milliet a questão é a do estabelecimento e amadurecimento do escritor que livro a livro 

ele percebe. O crítico acredita que o problema de abertura de espaços no campo literário 

para Neme não viria de sua origem síria, mas dos debates sobre os regionalismos que 

estavam a se acirrar, em especial após as críticas à Neme, vindas do Rio de Janeiro 

                                                 
21 Segundo BOURDÉ e MARTIN: “A escola metódica quer impor uma investigação científica afastando 

qualquer especulação filosófica e visando a objetividade absoluta no domínio da história; pensa atingir 

os seus fins aplicando técnicas rigorosas respeitantes ao inventário das fontes, à crítica dos 

documentos, à organização das tarefas na profissão”. (p.97). 

22 LANGLOIS e SEIGNOBOS, publicaram o importante manual: Introdução aos Estudos Históricos, em 

1898, com o intuito de retratar as bases científicas da disciplina histórica. Em 1911, Affonso de 

TAUNAY, fez um resumo dessa obra e a publicou com o título: Os princípios geraes da moderna 

critica histórica, na revista do IHGSP.  
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posto que “visse nelas alguma hostilidade nascida da influencia preponderante de outros 

regionalismos ansiosos por se imporem também e nortearem a nacionalidade”. 

(1981:306).   

Assim, a presença de Mário Neme na cultura intelectual dessa época envolve o 

estudo da presença de barreiras étnicas e regionais em meio à mesma. Além disso, 

observe-se que um importante embate Rio de Janeiro X São Paulo
23

 estava acontecendo 

no decorrer da década de 1930 e vale aqui ser notado, pois incide diretamente sobre esta 

pesquisa. Segundo um grupo conceituado de autores (Miceli, Lahuerta, Pécaut), as duas 

cidades concentrariam em si mesmas pólos opostos de compreensão e atuação dos 

diversos grupos de intelectuais. Nesta abordagem os intelectuais do Rio de Janeiro, 

então Distrito Federal, possuiriam uma maior proximidade com a política e com os 

programas de reformas nacionais por estarem junto ao poder central; do outro lado 

estaria São Paulo em que ocorre a profissionalização do trabalho intelectual e seu 

fortalecimento. Assim, “num modelo prevaleceria a ênfase na intervenção pública como 

critério para definir o intelectual; no outro, a ênfase recairia na profissionalização e na 

construção de padrões de excelência acadêmica e cientifica.” (LAHUERTA, 1999:09). 

Em São Paulo destacava-se a importância da Universidade de São Paulo, com a 

célebre contratação da Missão Francesa (com Roger Batisde, Jean Maugué, Fernand 

Braudel, Lévi-Strauss...) na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, mas também vale 

lembrar que há o surgimento de uma nova “geração” ligada a universidade que deseja se 

contrapor aos antigos intelectuais “protegidos” por seus mecenas, assim teremos anos 

“de transição” nos quais o trabalho do intelectual deverá ser profissionalizado e será 

“necessário superar, a qualquer custo, a figura do intelectual autodidata, amante do 

ensaísmo e sem formação profissional específica”.(LAHUERTA, 1999: 12). É notável, 

portanto, a ânsia pelo rompimento com o antigo, com modelos pré-estabelecidos sejam 

eles políticos ou conceituais e o desejo de construção de uma nova realidade sócio-

cultural do porvir.   

                                                 
23 Os embates intelectuais entre os diversos estados da União, como São Paulo e o Distrito Federal/RJ, 

obviamente remontam a um período bastante anterior ao aqui citado, para tanto uma boa leitura é o 

artigo de José Murilo de Carvalho, D. João e as histórias dos Brasil, no qual o autor aponta, por 

exemplo, porque o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, só poderia ser pensado numa capital, 

pois entre suas funções estava a de “valorizar a unidade do país” (2008, p. 560), assim já no século 

XIX a capital, não era a região mais estimada do país devido a seu caráter “agregador” de identidades 

tão díspares quanto as presentes no Brasil. (Ortiz, 2009). 
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Carlos Guilherme da Mota traça uma interessante linha do pensamento 

contemporâneo no Brasil, demonstrando algumas destas matrizes de nosso pensamento 

crítico que dialogam com a profissionalização do intelectual. Segundo o autor houve 

uma primeira fase “lenta da passagem do sistema cultural do Segundo Império 

escravista (1840-1889) ao da Primeira República positivista e oligárquica (1889-1930)”; 

um segundo “momento do criticismo das novas interpretações do Brasil após a 

Revolução de 1930” com Gilberto Freire, Sérgio Buarque, etc.; “o Estadonovismo cria o 

sistema cultural da „Cultura Brasileira‟ (uma série de intelectuais liberais atua com 

vigor)”; um quarto momento da “emergência de um pensamento radical de classe média 

no bojo da Segunda Guerra Mundial, representado por Antonio Candido, Florestan, 

Soares Amora (três exemplos da Faculdade de Filosofia), de Faoro, etc.; pensamento 

variado e com sinalizações diversas”; nos anos 50 e 60 se dá “o momento das 

interpretações dualistas (Jacques Lambert, CEPAL) e contundentes textos e ações de 

luta contra o „subdesenvolvimento‟”; etc. (MOTA, 1997:100). Percebemos assim, a 

crítica tornando-se cada vez mais especializada, logo profissional/acadêmica.  

É preciso fazer algumas considerações conceituais. Uma delas é quanto ao termo 

intelectual, assim definido por Edgar Morin (1986:232): “quando os filósofos descem 

de sua „torre de marfim‟ ou os técnicos ultrapassam sua área de aplicação especializada 

para defender, ilustrar, promulgar idéias que tem valor cívico, social ou político, eles 

tornam-se intelectuais”. Assim, intelectual é o individuo inserido num grupo de 

discussões e ideais com interesses amplos. Por outro lado, como bem coloca Raymond 

Williams (2007:236) o termo intelligentsia é empregado para designar “um grupo 

distinto e consciente de si mesmo”. Diante das observações tomadas anteriormente, 

talvez possamos falar que nos anos de nossa pesquisa havia uma intelligentsia no Brasil, 

dividida em diversos grupos é verdade, mas todos e cada a seus modos atuantes na 

criação de uma nova configuração de realidade cultural e social para o país.  

Cabe-nos neste instante pensar como o percurso intelectual de uma personagem 

pode nos oferecer subsídios para entendermos um período específico da história. 

Tomemos por modelo o que fez Carlo Ginzburg em seu livro O queijo e os Vermes. 

Neste ele explica através do caminho do moleiro Menocchio frente a suas experiências 

sobre seu meio sócio cultural, como suas descobertas pessoais possibilitarão um 

alargamento e criação de uma outra compreensão de mundo, logo de realidade em que o 
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cotidiano da personagem será re-significado. O moleiro por meio de algumas leituras 

que lhe caíram às mãos e da observação empírica da feitura do queijo, criou uma nova 

cosmogonia para seu mundo; seu desejo era demonstrar essa cosmogonia aos 

poderosos, bispos, reis... Como isso ocorre durante o período da Inquisição, Menocchio 

é acusado de heresia e julgado por duas vezes, sendo na segunda condenado à morte. 

Ginzburg consegue em seu livro demonstrar como o moleiro ao criar uma cosmogonia 

do mundo num percurso individual, representava em sua trajetória um universo de 

questões pontuais do período em específico. Pretendemos nesta pesquisa observar a 

vida intelectual de Mário Neme, por acreditarmos que o caminho percorrido por um 

indivíduo pode iluminar sobremaneira alguns aspectos das transformações intelectuais 

por que passou o país, geradas pela criação das universidades e pela especialização dos 

profissionais por ela formados. 
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