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Demandas globais, respostas locais:
a experiência da Unesco na periferia no

pos-guerra (1946-1952)!
Marcos Chor Maio

ogo após o fim da Segunda Guerra, a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) consti-
tuiu-se em (locus privilegiado da discussão de temas científicos e

políticos ainda sob os efeitos do conflito mundial, como: fome, refugia-
dos, desequilíbrios ambientais, desenvolvimento socioeconômico, into-
lerância racial, entre outros. O interesse pela pesquisa da riqueza bioló-
gica e ecológica dos biomas de florestas úmidas tropicais e a luta contra
o racismo foram alguns dos pontos da agenda da instituição que se
traduziram em projetos como o da criação de um laboratório científico
internacional na Amazônia e o ciclo de pesquisas sobre as relações
rac ia is  no Bras i l .

500 os auspícios da Divisão de Ciências Naturais, o plano de funda-
ção do Instituto Internacional da Hiléia Amazônica (IIHA) foi um dos
quatro principais projetos da Unesco para o ano de 1947. O programa
de investigações inter-raciais, por sua vez, foi organizado pelo Departa-
mento de Ciências Sociais. Cabe destacar que o representante do Brasil
na  Unesco,  o  c ien t is ta  Pau lo  Estevão de Ber rêdo Carne i ro ,  fo i  um ator -
chave no decurso da gestação, decisão e implementação dos dois proje-
tos (Maio, 1997; Maio & Sá, 2000).

Não obstante serem empreendimentos de importância, natureza e obje-
t i v o s  b e m  d i s t i n t o s ,  s ã o  v i s t o s  r e i t e r a d a m e n t e  c o m o  i n v e s t i m e n t o s
malsucedidos da Unesco. Há uma espécie de consenso na literatura acerca
do alegado fracasso do IIHA em função das dificuldades políticas en-
trentadas no Brasil, na medida em que o plano foi considerado uma
ameaça à soberania nacional. Esse fato seria um indicador preciso da falta
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de experiência política da Unesco em seus primórdios em face de um
projeto de tal magnitude e, sobretudo, da importância das forças nacio-
nalistas no Brasil (Laves & Thomson, 1957).

Na mesma linha de raciocínio, o “Projeto Unesco de Relações Raciais”
teria se baseado num equívoco. Quando em 1950, como parte de sua
agenda anti-racista, a Unesco optou por uma pesquisa no Brasil, o resultado
final foi frustrante. A expectativa inicial era de que os estudos pudessem
oferecer um modelo paradigmático de interações étnico-raciais harmo-
niosas. Contudo, os resultados da pesquisa revelariam um outro cenário.
A partir de então não seria mais possível considerar o Brasil como um
pais imune à discr iminação racial ,  uma suposta democracia racial ,  como
a Unesco originaimente procurou comprovar (Skidmore, 1974).

As versões sobre o “fracasso” perdem de vista um processo bem mais
complexo e matizado.” Este artigo, por conseguinte, tem por objetivo
apresentar alguns aspectos da recepção de dois projetos da Unesco no
pós-guerra, observando como se desenvolveram as interações entre de-
terminadas demandas giobais e as respostas locais. Sugere-se que deter-
minadas propostas internacionais foram centrais na formulação de pro-
jetos nacionais, os quais, no entanto, não se confundem com as concep-
ções originais, seguindo, até certo ponto, uma lógica autóctone. Nesse
sentido, o plano de criação do Instituto da Hiléia e o programa de pes-
quisas inter-raciais foram catalisadores de temas e problemas que mobi-
lizaram em graus diversos a sociedade brasileira.

Os primórdios da Unesco e o internacionalismo científico

A Unesco faz parte da rede de instituições intergovernamentais criada
no pos-guerra. À declaração de princípios contida no preâmbulo da sua
Constituição reflete a busca de inteligibilidade dos motivos que levaram
ao conflito mundial. Conforme a visão liberal da organização, na medida
em que “as guerras começam nas mentes dos homens, é nas mentes dos
homens que os baluartes da paz devem ser erguidos” (Huxley, 1946: 5).
Para realizar tal tarefa, os líderes da agência internacional julgavam ne-
cessário “assegurar para todos pleno e igual acesso à educação, à livre
busca da verdade objetiva e a livre troca de idéias e de conhecimentos”
(Finkielraut, 1995: 53). À Unesco postulava, dessa forma, a superação da
igno rânc i a ,  do  p reconce i t o  e  do  nac i ona l i smo  xenó fobo ,  po r  me io  da
educação, da cultura e da ciência, e erigia como seu objetivo a criação de
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um consenso em torno de um mundo mais convergente (Sathyamurthy,
1964). Assim, mediante um enfoque iluminista e universalista, a institui-
ção apostava no pluralismo ideológico e político alicerçado numa soli-
dariedade moral e intelectual. Afinal, o racionalismo e o humanismo,
que permeavam tanto os ideais do capitalismo liberal quanto os do socia-
lismo marxista, encontravam-se em radical oposição ao nazi-fascismo
(Mobsbawn, 1996).

Nesse processo, a ciência assumiria papel central na construção de
um mundo liberal-democrático. No plano das ciências naturais, mesmo
antes do término da guerra, cientistas liderados pelo bioquímico inglês
Joseph Needham participaram de uma série de fóruns, na perspectiva
de assegurar que o primado da colaboração científica internacional viesse
a ser assegurado no pós-guerra (Needham, 1949). A introdução da ciência
em igualdade de condições com a educação e a cultura nessa discussão
sobre a estrutura da nova agência, que redundaria na Unesco, resultou,
em grande parte, da tragédia produzida pelas bombas atômicas norte-
americanas em solo japonês. Em novembro de 1945, no discurso de aber-
tura da Conferência de Londres, que instituiu a Unesco, Ellen Wilkinson,
ministra da Educação da Inglaterra, declarava que

nestes dias, quando todos imaginam, talvez apreensivamente, o que os
cientistas farão conosco em seguida, é importante que eles estejam pró-
ximos das ciências humanas e que devam se conscientizar de suas res-
ponsabilidades perante a humanidade no que tange aos seus afazeres ci-
entificos. (apud Finnemore, 1996: 48)

Esse discurso chancelava a inserção da ciência na Unesco. Era um
indicador preciso da força da comunidade científica internacional e de sua
habilidade, no plano mundial, em lidar com questões como Hiroshima e
Nagasaki. A Unesco deveria ser um importante instrumento para fo-
mentar determinados constrangimentos éticos e morais às atividades
dos cientistas, já que a associação entre ciência e Estado em tempos de
guerra havia gerado uma série de efeitos perversos.

Para cientistas-intelectuais como Julian Huxley ou Joseph Needham,
engajados na construção da Unesco, o desafio se encontrava no difícil
arranjo institucional entre uma agência intergovernamental e o princípio do
não-governamentalismo. Para eles, a ciência não deveria ser controlada
pelos Estados-membros. O desenvolvimento e a difusão do conhecimento
científico não estariam limitados às fronteiras nacionais. Tratava-se de
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um empreendimento transnacional. Além dos perigos presentes na
possibilidade de o Estado explorar descobertas científicas para fins mili-
tares, havia também um antigo consenso, que inspirava uma “ideologia
da ciência”, analisada pelo sociólogo Robert Merton (1942), de que a in-
terferência estatal inibia o progresso científico. A ciência seria mais eficaz
na medida em que suas atividades estivessem sob o controle dos pró-
prios cientistas.

O programa da Divisão de Ciências Naturais aprovado na 1º Sessão da
Conferência Geral da Unesco, em novembro de 1946, confirmava o princi-
pio da não-intervenção estatal. Ele se expressou nas seguintes propostas
aprovadas: 1) estabelecer uma ampla rede de escritórios de cooperação
cientifica; 2) apoiar financeiramente associações científicas e ajudar seus
membros em pesquisas; 3) coordenar o trabalho de divulgação, de circu-
lação de informações científicas; 4) informar as implicações internacio-
nais das descobertas científicas ao público de todos os países; 5) criar
novas formas de cooperação científica internacional como, por exem-
plo, laboratórios científicos (Finnemore, 1996). Por fim, é importante res-
saltar que esse programa tinha uma forte inspiração no “princípio de
periferia”, formulado pelo bioquímico Joseph Needham, diretor da Di-
visão de Ciências Naturais da Unesco entre 1946 e 1948.

A experiência de Needham na China durante a Segunda Guerra
Mundial (modernização de laboratórios, atualização de bibliotecas, pu-
Dlicação de produção científica chinesa em revistas especializadas do
Ucidente etc.) sedimentou a crença no projeto de irradiação da ciência
do centro para a periferia em escala ampliada, sob a chancela da Unesco.
Esse movimento em direção à periferia estava identificado com as cren-
ças socialistas que norteavam a militância de Needham (Werskley, 1978).
O projeto do Instituto da Hiléia Amazônica — apresentado por Paulo
Carneiro por ocasião das discussões a respeito da organização da Divi-
são de Ciências Naturais da Unesco — era a outra China a ser descortinada
pelo “princípio de periferia” (Maio & Sá, 2000).

Uma utopia científica na Amazônia? Controvérsias em
torno do Projeto IHIHA

Em maio de 1946, a proposta do engenheiro químico brasileiro Paulo
Estevão de Berrêdo Carneiro (1901-1982) de criação de um centro de
pesquisas na Amazônia foi inserida no programa científico em elaboração
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pelo Comitê de Ciências Naturais da Comissão Preparatória da Unesco,
sob a coordenação do bioquimico inglês Joseph Needham. Referindo-se
a magnitude da regiao Amazônica, à importância de suas reservas
hidricas, florestais e, em especial, ao seu valor científico e econômico,
Paulo Carneiro ressaltava a urgência de se realizarem pesquisas no cam-
po da botânica, da zoologia, da quimica, da geologia, da meteorologia,
da antropologia e da medicina. Mencionava ainda a relevância de se es-
tudar a população indigena da região. A proposta incluía os países com
interesses imediatos na área:  Bol ív ia ,  Peru,  Colômbia,  Equador,
Venezuela, França, Gra-Bretanha e Paises Baixos.

O plano tinha as marcas da trajetória científica e política de Paulo
Carneiro, oriundo de família que deitava raizes na elite imperial, educa-
do em ambiência positivista, formado pela Escola Politécnica do Rio de
Janeiro e pesquisador dos principios ativos do guaraná e do curare, com
experiência de estudo e trabalho em Paris (Sorbonne e Instituto Pasteur).
Paulo Carneiro exerceu tambem atividade politica na década de 1930 como
secretário de Agricultura de Pernambuco, quando procurou imple-
mentar políticas redistributivas (produção de alimentos a baixos custos e
reforma agraria). No plano internacional, viveu a experiência da Segunda
Guerra Mundial, sofrendo a “internação” na Alemanha nazista junto
com Luiz Martins de Souza Dantas, embaixador do Brasil na França.

Ao retornar ao Brasil, participou de missões de cooperação intelectual
e de criação de instituições intergovernamentais (ONU e Unesco), tor-
nando-se representante do Brasil na Unesco em 1946. Suas preocupa-
ções com a Amazônia vinham desde os anos 30, quando, na condição de
pesquisador do Instituto Nacional de Tecnologia, apresentou um plano
de modernização do plantio e comercialização da borracha e da castanha
na regiao Amazônica ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio
(Maio, 2001b). A proposta do Instituto da Fliléia Amazônica vinha ao
encontro do debate acerca da redefinição do papel da ciência e da atuação
dos cientistas no interior da Unesco.

Na 1º Sessão da Conferência Geral da Unesco, em novembro de 1946,
em Paris, Joseph Needham destacou os problemas do desenvolvimento
da ciência em países subdesenvolvidos, em função do isolamento, do
reduzido número de cientistas, sem estímulo e sem interlocução, das
barreiras sociais e culturais (casta, tradição e costumes) e da falta de
apoio por parte do poder público. A divisão do mundo needhamiano
entre “zonas luminosas” e “zonas escuras” (Ásia, África e partes da América
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do Sul) devia-se apenas a circunstâncias históricas, portanto, caberia
aos cientistas do mundo desenvolvido cooperarem na superação não
somente do isolamento dos seus colegas das regiões periféricas, mas
também das respectivas disparidades materiais e sociais.

Dos cinco representantes brasileiros nessa conferência, três eram cien-
tistas e mantinham estreitos vínculos com o Insti tuto Oswaldo Cruz
OC): Miguel Ozorio de Almeida, Carlos Chagas Filho e Olympio da
Fonseca. Miguel Ozorio de Almeida, expoente da fisiologia experimental,
não concordava com a configuração do mundo da ciência desenhada
por Needham, que desconhecia a existência de instituições científicas
de excelência nas denominadas zonas escuras. Ele propunha estudos
no campo da história da ciência para tornar inteligíveis os fatores que
limi-tavam e/ou favoreciam o desenvolvimento da ciência na periferia.
Miguel Ozorio se indagava também acerca da plena aceitação, por par-
te dos cient istas, da universal idade da ciência. Mesmo que se admit isse
que os cientistas percebiam a ciência como resultado da cooperação
Internacional,  não se poderiam abstrair  os sent imentos de pertença na-
cional que encarnariam esses mesmos cientistas. Sem enfrentar esses
desafios com base em investigações históricas, continuar-se-ia a prati-
car uma especie de “imperialismo científico” afeito aos países que só va-
lorizavam o que seria realizado dentro das chamadas zonas luminosas:
Assinalava ainda a importância das relações entre ciência e nação, que,
no caso da América Latina e particularmente no Brasil, passava obriga-
toriamente pelo Estado. O diagnóstico de Miguel Ozório antecipava di-
vergências futuras, como a que ocorreu por ocasião da indicação do coor-
denador do projeto amazônico.

Em dezembro de 1946, aprovou-se na Conferência de Paris o projeto
do IIHA e autorizou-se a criação de Escritórios de Cooperação Científica
em diversas regiões subdesenvolvidas - América Latina, Ásia e África —,
materializando assim o “princípio de periferia”. A principal missão do
Escritório Latino-Americano de Cooperação Científica (ELACC) era a
implementação do projeto HA:

Desde o segundo semestre de 1946, depois de diversos contatos com
colegas da Universidade de Cambridge e do Escritório de Representação
das Colônias Britânicas (Colonial Office), Joseph Needham, com a
anuência de Julian Huxley, diretor geral da Unesco, convidou Edred John
Henry Corner para assumir a direção do ELACC. Comer, botânico inglês
com larga experiência em flora tropical, formara-se pela Universidade
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de Cambridge e fora pesquisador do Jardim Botânico de Cingapura, sob
mandato britânico, entre 1929 e 1946. Durante a Segunda Guerra Mun-
cial, notabilizara-se pelos esforços de preservação de bibliotecas, cole-
ções e Instituições científicas e históricas na Malásia, no contexto da
dominação japonesa no Sudeste Asiático. Assumiu a direção do ELACC
em março de 1947.º

Needham julgava que sua bem-sucedida experiência chinesa era
atribuida em parte ao trabalho coletivo empreendido por cientistas de
países desenvolvidos em estreito contato com os colegas das zonas peri-
féricas. Acreditava ainda que, em países caracterizados por uma frágil
institucionalização da ciência e por uma estrutura política que atribuia
pouca importância aos afazeres científicos, os dirigentes dos Escritórios
Regionais da Unesco deveriam estar atentos ao perigo de lidarem apenas
com burocratas, em vez de estabelecerem estreitos contatos com os “ver-
dadeiros batalhadores da ciência” (Science and Unesco, 1946: p.19-20).
Contudo, no caso da América Latina, certas contradições despontaram
na implementação dos princípios needhamianos.

Em abril de 1947, o conselho executivo da Unesco decidiu que o IHA
passava a ser considerado um dos quatro principais projetos a ser
implementado naquele ano. Na ocasião, Paulo Carneiro e outros repre-
sentantes latino-americanos se opuseram a indicação de Corner, em vir-
tude de sua falta de familiaridade com a América do Sul, sua cultura e
sua vida politica. Carneiro fazia restrições à forma como estava sendo
aplicado o “princípio de periferia”. Para ele, à frente do Instituto da
Hiléia deveria estar um cientista de prestígio da América Latina. Em
carta a Huxley, logo após a reunião do conselho executivo da Unesco,
em Paris, Paulo Carneiro alertava: “Não esqueça, senhor diretor geral,
que os paises sul-americanos são bastante exigentes e não apreciam ter a
impressão de serem tratados como colônias às quais são enviadas mis-
sões de estudo das quais eles não façam parte desde o início”.

Paulo Carneiro percebia um acento colonialista na visão da conexão
inglesa (Huxley, Needham), que pouco conhecia a América Latina e sua
comunidade de cientistas, como já havia assinalado Miguel Ozorio de
Almeida. Ele acabou por ser indicado por Julian Huxley como “con-
sultor especial” para estabelecer os elos de ligação entre a Unesco, a
comunidade cientifica e o Estado brasileiro.”

A partir da 1º Sessão da Conferência Geral da Unesco, o plano do
UMA deixou de ser apenas a proposta de um centro de pesquisas



Ciência, Política e Relações Internacionais

predominantemente voltado para a ciência básica, conforme previsto
no projeto original. Por pressão dos países latino-americanos, passou a
envolver educação, cultura e saúde. Esse novo perfil causou certas preo-
cupações por parte da Divisão de Ciências Naturais da Unesco, uma vez
que transcendia suas competências e exigia apreciáveis recursos.!º

As divergências no processo de estruturação do projeto HA prosse-
guiram na Conferência Científica de Belém, realizada entre 12 e 18 de
agosto de 1947, que definiria as pesquisas a serem desenvolvidas e o
formato da nova instituição. Com a presença de instituições nacionais e
estrangeiras, representando os países que tinham interesses na região, o
fórum de Belém ofereceu subsídios ao programa do futuro Instituto da
Hiléia, a partir do trabalho de três comissões: ciências naturais, ciên-
cias sociais e educação, nutrição e ciências médicas.! Algumas das pro-
postas da Conferência de Belém diziam respeito à necessidade de amplo
inventário faunístico e florístico, a criação de reservas florestais e sua
exploração racional, a descoberta e a utilização de plantas de valor econô-
mico, a cultura em terras inundáveis, o desenvolvimento da piscicultura
para fins alimentares, a criação bovina (em especial as raças adaptáveis
ao meto amazônico), a pesquisa dos conhecimentos etnobotânicos dos
povos indigenas, a realização de pesquisas antropológicas sobre as comu-
nidades da região, a elaboração de inquéritos sociais tendo em vista O
atendimento de demandas nos campos da educação e da saúde e o fortale-
cimento de instituições científicas locais. Foram propostos estudos
interdisciplinares a longo prazo, parcerias com instituições congêneres
e com programas em curso, como o dos institutos e estações experimen-
tais agricolas já existentes na região. As propostas se assemelhavam a
uma espécie de agenda de consenso sobre a Amazônia.!

As elites locais encaravam o projeto ILHA como uma alternativa a
curto prazo, porque os recursos previstos pela Lei n. 199 da Constituição
brasileira de 1946 ainda estavam no terreno das promessas. O discurso
“Internacionalista” do governador do Pará, coronel Moura Carvalho,
quando da abertura dos trabalhos da Conferência de Belém de 1947,
revelava bem as preocupações amazônicas:

A Amazônia é nossa, mas a serviço do mundo, a serviço da ciência,
como fonte de trabalho e de bem-estar geral, como potencial capaz de
produzir tudo quanto seja necessário aos outros povos, dentro do regi-
me de fraternidade universal que deve presidir a todas as intenções na
vida internacional. (Carneiro, 1951: 24)

1592
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Apos a reunião de Belém, Corner elaborou um relatório para o secre-
tariado da Unesco. Nele, o botânico chamava a atenção para os poucos
estudos sobre a Hiléia e a falta de pesquisadores com a diversificação de
conhecimento pretendida pela Unesco. A seu ver,

ff PF
() a em Unesco é o que todos desejamos (...). S representa a ciência,
quer sejam abstrações sobre prótons, genética ou sistemática, e não (...)
tecnologia. Assim que o projeto científico for iniciado, não se deve per-
mitir sua degradação com o fim de conseguir apoio. Considero lamen-
tavel que a agricultura (que é uma política) e a educação (que é um
fetiche histórico) ganhem precedência sobre a sede de conhecimentos
sobre a região Amazônica, a qual é uma atração interminável para ci-
entistas *

O relatório de Corner gerou apreensões no centro decisório da Unesco.
A empolgação latino-americana expressa na agenda de pesquisas for-
mulada em Belém escapava às expectativas e aos recursos da Unesco. A
par t i r  do  momento  em que se ten tou t rans formar  uma demanda in ter -
nacional (criação de um amplo centro de pesquisas) em projeto para
solucionar problemas de uma região ávida por políticas públicas volta-
das para o desenvolvimento regional, a direção geral da Unesco se viu
diante de pressões especialmente dos Estados Unidos. Os latino-ameri-
canos tinham um peso político expressivo nos primórdios da Unesco!
como se pode verificar não apenas pelos receios da direção da Unesco
de criar qualquer tipo de suscetibilidade entre esses países, mas tam-
bém pelo volume de recursos aprovados (cem mil dólares) para o projeto
HAHA na 2º  Conferência Geral  da Unesco,  real izada na Cidade do
Mexico em novembro de 1947, a despeito da oposição norte-americana.”

Responsáveis por parte substanciosa do orçamento da Unesco, os
Estados Unidos estavam atentos ao binômio paz-segurança. Nutriam
uma enorme dose de desconfiança em relação à intelliçentsia interna-
cionalista unesquiana, representada por Julian Huxley e Joseph Needham,
e cobravam uma ação mais pragmática da instituição em face do con-
texto da Guerra Fria, da reconstrução européia e do avanço do socialis-
mo. Pregavam a estreita relação política da Unesco com a ONU (Maio,
1998).'º Nesse sentido, a Amazônia ocupava, naquele momento, plano
secundário aos olhos da política externa norte-americana, que primava
pela visão ortodoxa do livre-comércio, reiterando a posição do Brasil
como exportador de matérias-primas estratégicas. Qualquer projeto
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voitado para o desenvolvimento regional era indesejado (Malan, 1984:
Moura, 1990). Não à toa, logo nos primórdios da estruturação do projeto
HA, o botânico Corner informava a Paulo Carneiro que o futuro centro
de pesquisas se assemelharia ao Smithsonian Institution para que não
restassem dúvidas aos norte-americanos de “que o Instituto da Hiléia
estajria sendo] planejado para o aumento e disseminação do conheci-
Memo, 440 originalmente para o desenvolvimento econômico” (grifo de
Corner). ? Nesse sentido, no final de 1947, na interpretação da represen-
tação norte-americana na Unesco, o perfil do projeto IIHA fugia à idéia
de se constituir apenas em laboratório científico internacional, deman-
dando recursos apreciáveis da instituição em cenário cheio de
imprevisibilidades.

Apesar das adversidades enfrentadas, na Conferência do México foi
estabelecido um cronograma de atividades que incluía a realização de
uma convenção para estabelecer o estatuto legal do Instituto da Hiléia -
ocorrida na cidade peruana de Iquitos — e a definição de um conjunto de
pesquisas a serem efetuadas ao longo do ano de 1948.18 Os constantes
sinais de boas-vindas ao projeto HA, por parte de alguns países — Boli-
v ia,  Equador,  Peru,  Colômbia - ,  não passaram de atos formais e
Iinconclusos. Instabilidade política, ausência e/ou desencontro de infor-
mações, expectativas incompatíveis com as possibilidades materiais da
Unesco, desconfianças acerca dos propósitos da organização interna-
cional, resistências dos sul-americanos na alocação de recursos para o
plano amazônico, disputas políticas entre o Brasil e o Peru pela hegemonia
do projeto foram alguns dos aspectos presentes na Conferência de Iquitos,
realizada em abril de 1948. Países como Holanda, Inglaterra e Estados
Unidos não atribuíram maior importância à reunião de Iquitos. Apesar
da presença de uma ou outra personalidade sintonizada com o traba-
lho da Unesco ou mais especificamente com o projeto HHA, como era o
caso do etnólogo francês Paul Rivet, o fato é que a agência intergover-
namental era pouco conhecida na América Latina e mobilizava na região
limitados recursos humanos e financeiros.” O fórum de Iquitos revelou
as fragilidades da proposta do Instituto da Hiléia na fronte interna
latino-americana.

Á crise do projeto IIHA no âmbito da Unesco acrescente-se a contenda
gerada pela mensagem enviada pelo presidente Eurico Gaspar Dutra,
em setembro de 1948, ao Congresso Nacional, na qual solicitava a ratifica-
ção do estatuto jurídico do futuro IIHA, elaborado pela Convenção de
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Iquitos, que deveria ser assinada por, pelo menos, cinco paises envolvi-
dos diretamente com a proposta. Esse fato gerou um enorme impacto
no parlamento brasileiro, bem como na opinião pública, mobilizando
militares, cientistas, jornalistas, intelectuais e entidades da sociedade civil.
Radicalizaram-se as posições entre aqueles que defendiam a importân-
cia da cooperação internacional para a Amazônia e os que concebiam o
projeto ILHA, sob a liderança do ex-presidente Arthur Bernardes, como
a expressão dos interesses imperialistas sobre a região. Artigos e dispo-
sitivos da Convenção de Iquitos foram encarados como uma ameaça à
soberania nacional, seja em função do grau de autonomia do IHIHA em
relação aos Estados-membros, seja porque minimizavam o peso político
do Brasil no projeto. Houve até a assinatura de um protocolo adicional
ao texto original, com o aval das Forças Armadas, para dirimir quais-
quer dúvidas em face das supostas ameaças à segurança nacional. No
entanto, no início da década de 1950, a polarização política inviabilizou
a criação do IHA (Crampton, 19/2).

A politização do projeto da Hiléia em solo brasileiro ocorreu no mo-
mento em que a Unesco já havia reduzido significativamente seus 1n-
vestimentos no plano. Estava longe de representar a “cobiça internacio-
nal”. Ademais, verificava-se um processo de redefinição das relações
entre ciência, sociedade e Estado no Brasil, em função dos desdobra-
mentos da Segunda Guerra Mundial. À emergência da questão nuclear,
da defesa do petróleo e dos recursos minerais estratégicos como funda-
mento de um ambicioso projeto de superação do subdesenvolvimento e
de afirmação do Brasil, por meio da ciência, como nação moderna, so-
mou-se o debate em torno da criação de agências de fomento à pesquisa
e o surgimento de novas associações científicas. Esse contexto gerou um
efeito não previsto, ou seja, a criação do Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia, sob a chancela do CNPg, em 1952.

A Unesco e a agenda anti-racista
Desde sua criação, a Unesco havia assinalado a gravidade do racis-

mo, como se pode observar no preâmbulo da sua Constituição: a grande e
terrível guerra que terminou agora só foi possível pela negação dos prin-
cípios democráticos de dignidade, igualdade e respeito mutuo entre os
homens, e a propagação, no lugar deles, por meio da ignorância e do
preconceito, da doutrina da desigualdade dos homens e das raças
(Unesco, 1951).



Ciência, Política e Relações Internacionais

As doutrinas raciais que sustentaram ideológica e politicamente a
dominação hitlerista foram vistas pela Unesco como um sistema anti-
racional de pensamento em franco conflito com as tradições humanistas,
concebidas como inerentes à cultura ocidental. O ódio e os conflitos
raciais estariam embasados em falsos postulados científicos (Métraux,
1950: 384). O nazismo seria uma espécie de descarrilamento do Ocidente.
A Unesco, portanto, teria a missão de promover uma ampla campanha
contra as bases ideológicas do racismo.

De inicio, temas referentes ao preconceito e à discriminação racial
estavam vinculados ao projeto Tensions Affecting International
Understanding, aprovado na 2º Sessão da Conferência Geral da Unesco,
na Cidade do México, em 1947. O projeto tinha propósitos abrangentes,
procurando Investigar as múltiplas razões que levavam às guerras, às
rivalidades nacionais e à criação de estereótipos.2

Em 1949, surgiu um plano mais específico de luta contra o racismo.
Q Conselho Econômico e Social (ECOSOC), agência especializada vin-
culada â Organização das Nações Unidas, sob o impacto da divulgação
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em dezembro de 1948
propôs a Unesco, por meio da Subcomissão de Prevenção à Discri-
minação e Proteção de Minorias, a criação de um programa de combate à
discriminação racial. Eram quatro as propostas do ECOSOC: 1) divul-
gar informações e estudos sobre tensões sociais; 2) estabelecer parce-
ras entre a ONU e a Unesco na formulação de um programa educa-
cional de combate à discriminação racial; 3) adotar um programa de
divulgação de fatos científicos com o propósito de eliminar o precon-
ceito racial; 4) criar um comitê de lideranças mundiais no âmbito da
educação para estudar a proposta de uma educação democrática e uni-
versal, de modo a combater qualquer espírito de intolerância ou hostili-
dade como os que ocorrem entre nações e grupos (Wirth, 1949).

As sugestões encaminhadas pelo ECOSOC à Unesco em 1949 refletiam
um novo momento da realidade mundial, em que se conjugaram pelo
menos dois importantes fatores políticos: o primeiro, a luta contra o racis-
mo traduzia uma ati tude de afirmação dos países subdesenvolvidos,
muitos deles recém-criados no processo de descolonização africana e
asiática. O segundo era a pressão da União Soviética sobre os Estados
Unidos, no contexto da Guerra Fria, mediante a denúncia do racismo
norte-americano, buscando assim o então líder do mundo socialista soli-
darizar-se com países do Terceiro Mundo (Lauren, 1988; Malik, 1996).
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am abril de 1949, o diretor interino do Departamento de Ciências Sociais
da Unesco, o psicólogo social Otto Klineberg (1949:11), alertava para os
Perigos das “bombas atômicas, cortinas de ferro, alianças defensivas
chauvinismo, racismo, acusações e contra-acusações na Guerra Bria o
tudo isso faz com que nos demos conta da realidade do perigo”.

Atendendo à solicitação do ECOSOC, a 4º Sessão da Conferência Ceral
da Unesco em Paris, em 1949, introduziu em seu programa de ciências
Sociais um capítulo especial (“Estudo e disseminação de fatos científicos
PERSAS a questões de raça”) em que três pontos destacavam-se:

e coletar materiais científicos referentes a questões raciais: di.
Vulgar amplamente as informações científicas coletadas e preparar uma
campanha educacional baseada nessas informações.

À Unesco realizou três atividades inspiradas na proposta do ECOSOC:
à Primeira delas foi a convocação de uma reunião de antropólogos (físi-
cos e culturais) e sociólogos com o intuito de elaborar um manifesto
científico a respeito do conceito de raça. A segunda decisão referia-se à
realização de uma pesquisa sobre as relações raciais a Brasil? Por “mu.
Ao mesco publicou uma série de Pequenos estudos sobre biologia,
genética, antropologia, história e psicologia social com o intuito de dar
maior publicidade a certos conhecimentos científicos a respeito do tema
raça e relações raciais (Maio, 1998).

Essas propostas foram gestadas no momento em que Arthur Ramos
(1205-1949), um especialista em culturas afro-brasileiras, dirigia o De-

de Ciências Sociais da Unesco. Em sua breve aluação na
instituição, º antropólogo brasileiro privilegiou “o desenvolvimento [de

nos países da América Latina, e especialmente o Brasil onde à
ação da Unesco ainda não se faz sentir de uma maneira eficaz” 2 Veriti.
cou ainda que a antropologia cultural exercia papel secundário no ór.
gão da Unesco, quando comparada com a sociologia, a ciência política é
à Psicologia social. Julgava que a antropologia deveria assumir im pa-
pet central, particularmente no que tange ao debate sobre raça e rela-
ções raciais. Creditava à disciplina a responsabilidade de conduzir uma
ampla pesquisa sobre a vida ea cultura de povos não-europeus, com

na equal fosse possível, em seguida, compará-las com os Principais
aspectos constitutivos da civilização européia. A proposta de Arthur
damos inha por objetivo discutir a situação dos índios e negros nas

e sua inserção na cultura ocidental * Ao citar explicitamente o
caso de grupos marginalizados, tinha em mente o problema da incorpo-
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Fação de determinados estratos sociais à modernidade, um tema recor-
rente na agenda política e intelectual da intelligentsia brasileira.

Da Bahia para o Brasil: o Projeto Unesco de relações raciais

Na virada da década de 1940, a Unesco definia sua agenda anti-racista,
Nesse momento, a luta contra a intolerância racial teve dois movimentos
bastante significativos. Em primeiro lugar, a realização de uma
de especialistas, com o predomínio de cientistas sociais, com = objetiva

debater o estatuto científico do conceito de raça. A 1º Declaração
sobre Raça (Statement on Race), publicada em maio de 1950, por ocasião
Ea Sessão da Conferência Geral da Unesco, foi o primeiro documento
com àpoto de uma instituição de ampla atuação internacional a negar
qualquer associação determinista entre características físicas, compor
Farm sociais e atributos morais, ainda em voga nas décadas de 193
e 1240. O segundo movimento foi a escolha do Brasil como objeto de
pesquisa sobre as interações inter-raciais, com o objetivo de oferecer ao
und uma nova consciência política que primasse pela harmonia en-
tre as raças (Maio, 1998b).

Re início, O interesse pelo estudo das relações raciais no Brasil era
Foncepido em perspectiva comparada, confrontando a experiência bra:

dos Estados Unidos e da África do Sul. Só a partir desse
cotejo, o Brasil era concebido como cenário bem-sucedido em matéria
de Telações Todavia, não houve consenso, em princípio, quanto à
Escolha do Brasil na 5º Sessão da Conferência Geral da Unesco, em Flo.
rença, Alguns países propuseram a inclusão de outros que tives-
sem Periis étnicos semelhantes para que se pudesse, comparativamen-
te, avaliar se haveria padrões distintos de relações ciais na América
Latina (Maio, 2002).

Em determinado momento do debate, o representante brasileiro na
Unesco, Paulo Carneiro, destacou a importância de a pesquisa ser reali.
zada no Brasil si função do processo de miscigenação de populações
indigenas, africanas e de imigrantes brancos “com uma notável ausência
de tensões”, Indo além, acreditava que a Unesco encontraria no país
um tico campo de estudos e poderia contar com a eficiente ajuda das

brasileiras”. Paulo Carneiro, ao associar a importância da
pesquisa dé um povo mestiço ao respaldo do aparato estatal, reiterava
à Ideologia que permeava a sociedade brasileira e que havia se transforma.
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do em politica oficial do Estado. Por sua vez, o cientista político norte-
americano Robert Angeil, diretor interino do Departamento de Ciências
Sociais da Unesco, lembrou o fato de que a investigação deveria ser desen-
volvida em um país no qual as relações raciais fossem “boas”, haja vista a
existência de vasto conhecimento das experiências negativas nesse terreno.”

Em junho de 1950, a Conferência Geral da Unesco aprovou a resolução de
organizar no Brasil uma Investigação piloto sobre contatos entre raças
ou grupos étnicos, com o objetivo de determinar os fatores econômicos,
sociais, políticos, culturais e psicológicos favoráveis ou desfavoráveis à
existência de relações harmoniosas entre raças e grupos etnicos.?

Para além das imagens positivas, a “opção Brasil” guardava intima
relação com o quadro internacional da época. A persistência do racismo,
especialmente nos EUA e na África do Sul, em contexto de Guerra Fria,
manteve a atualidade da questão racial. Nesse sentido, o Brasil repre-
sentava a preferência por um pais capitalista periférico que poderia su-
postamente salvar a imagem do mundo ocidental.

A partir do segundo semestre de 1950, Alfred Metraux, diretor do
Setor de Relações Raciais do Departamento de Ciências Sociais da Unesco
e com larga experiência de trabalho etnológico na América Latina, tor-
nou-se o responsável pela estruturação do projeto de pesquisa a ser rea-
l izado no Bras i l ,  aux i l iado pe lo  ant ropó logo bras i le i ro  Ruy Coe lho,  ex-
aluno de Roger Bastide, na Universidade de São Paulo, e de Melville
Herskovits, na Universidade de Northwestern (Maio, 2001a).

O Projeto Unesco incluir ia,  em principio, apenas a Bahia (Meétraux,
1950). Para isso, concorreu a existência de uma tradição de estudos so-
bre o negro na cidade de Salvador desde o final do século XIX, na qual se
destacava o exame da forte influência da cultura afr icana. O cenario
baiano parecia adequado aos propósitos da Unesco. À cidade, com ex-
pressivo contingente de negros, havia atraído, nas décadas de 1950 e
1940, diversos pesquisadores estrangeiros (Donald Pierson, Ruth Landes,
Melville Herskovits, Franklin Frazier, Roger Bastide).

Contudo, diferente de certa visão inicialmente idealizada da Unesco
sobre o Brasil, alguns cientistas sociais, cientes de que determinadas
demandas haviam sido incluidas na pauta de discussões da agência in-
ternacional em regiões subdesenvolvidas — como os temas da industria-
lização, educação e ciência —, procuraram alargar o perfil da pesquisa,
com a inclusão da região Sudeste (5ã0 Paulo e Rio de Janeiro).
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Útto Klineberg, um dos responsáveis pela criação do Departamento
de Psicologia da Universidade de São Paulo, entre 1945 e 1947, foi o pri-
meiro a se manifestar. Trabalhava na interface antropologia e psicologia
social e, desde a década de 1920, influenciado pelo antropólogo Franz
Doas, encontrava-se na linha de frente do combate ao racismo nos EUA,
tendo participado da pesquisa de Gunnar Myrdal, “An American
dilemma”, Klineberg teve papel de destaque no processo de organização
do Departamento de Ciências Sociais da Unesco e nutria enorme simpatia
pelo Brasil. Concebia o programa de pesquisas sobre as relações raciais no
Brasil de forma mais abrangente. Em sua opinião,

São Paulo e Salvador são tão diferentes em tantos aspectos que o fato
de serem ambas cidades de grande porte me parece quase irrelevante
neste caso. Acredito que seria muito importante estudarem-se as rela-
ções raciais sob um certo número de condições distintas e, nesse caso, é
imprescindivel que, mais uma vez, o estudo não fique restrito à situação
na Bahia e à sua volta. (Klineberg, 1950: 4)

Na mesma linha de reflexão de Klineberg, o antropólogo Charles
Wagley se indagava sobre a especificidade da realidade baiana quanto ao
quadro de tensões raciais. Wagley era um dos coordenadores do convênio
Universidade de Columbia/Estado da Bahia. Tratava-se de um projeto
idealizado por Anísio Teixeira, então secretário estadual de Educação e
Saúde, na gestão de Otávio Mangabeira (1947-1951), para conhecer a
vida social de três comunidades rurais próximas a Salvador, com o obje-
tivo de colher subsídios para o desenvolvimento de futuras políticas pú-
blicas de modernização dessas áreas (Wagley, Azevedo & Costa Pinto,
1950). Nesse sentido, conforme Wagley, o “projeto Unesco” deveria in-
vestigar outras situações como as do Rio de Janeiro e São Paulo. Charles
Wagley foi incorporado ao novo projeto da Unesco e sugeriu a inclusão
do estudo da cidade de Salvador, que ficou sob a responsabilidade do
meédico-antropólogo Thales de Azevedo.”

O sociólogo Luiz de Aguiar Costa Pinto também se posicionou pela
ampliação do projeto da Unesco. Foi um dos participantes do debate acerca
do estatuto científico do conceito de raça que resultou na 1º Declaração
sobre Raça chancelada pela Unesco (maio de 1950). Em correspondência
com Alfred Métraux, manifestou o interesse de que a Unesco e o Depar-
tamento de Ciências Sociais da Faculdade Nacional de Filosofia, vinculado
a então Universidade do Brasil (atual UFRJ), chegassem a um acordo no
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na região. Nessas comunidades, nas quais vive um expressivo número de
negros e pardos, haveria uma enorme distância social entre brancos e não-
brancos e uma limitada mobilidade social. As análises histórico-socio-
lógicas realizadas no Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro), região que sofreu
intenso processo de modernização e a presença maciça de imigrantes, evi-
denciaram um racismo mais visível em relação aos negros e mestiços.

Ão se analisar a recepção de dois projetos patrocinados pela Unesco,
procurou-se escapar da dicotomia êxito vs fracasso. A proposta de criação
de um centro de pesquisas internacional de excelência na região N orte
do Brasil colocou a Amazônia na agenda política e científica nacional
no pós-guerra. Apreensões de organizações intergovernamentais em face
dos resultados da Segunda Guerra Mundial, apostas desenvolvimen-
Listas, apelos nacionalistas e ditames da Guerra Fria transformaram o
espaço amazônico num pólo de atração em distintos planos. Os afazeres
científicos não seriam mais vistos apenas como instrumentos de civili-
zação, assumiriam funções estratégicas nas esferas do desenvolvimento
econômico e do planejamento.

Nos primórdios da Unesco, uma intelligentsia universalista (Julian
Huxley, Joseph Needham) alça a diversidade natural amazônica à con-
clição de bem coletivo no quadro dos efeitos da Segunda Guerra. A ciência.
liderada pela comunidade científica internacional, sob os fantasmas de
Hiroshima e Nagasaki, poderia, em outro momento, vir a transformar a
Amazônia numa fonte incalculável de conhecimento e de riquezas para
E superação de diversos males sociais, especialmente nas zonas peri-
féricas. Paralelamente, a iniciativa de transformar a Hiléia em
da humanidade” deparou-se com visões, no plano nacional, que preten-
d iam superar  o  saber  f ragmentado em matér ia  amazôn ica ,  p rocurando
conhecê-la em seu conjunto, por meio da ciência, na esperança de desen-
volver a Hiléia e, desse modo, inseri-la no concerto das regiões modernas.
indo além, essas interpretações da Amazônia, esse imaginário social inspi-
rado em Euclides da Cunha, vinham associadas ao debate sobre o papel
da ciência no pós-guerra e, em especial, à centralidade conferida pela
coletividade dos cientistas no Brasil -- à semelhança das comunidades
cientificas dos países centrais — à ciência básica como principal funda-
mento para a formulação de qualquer projeto consistente de desenvolvi-

Conclusão

1672
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mento. As tensões entre desígnio global e tradução local estiveram pre-
sentes em diversos momentos da trajetória da proposta do Instituto da
Hiléia e, subsequentemente, na criação do criação do Instituto Nacional
de Pesquisas Amazônicas (Inpa).

O “Pro je to  Unesco de Relações Rac ia is ” ,  por  sua vez ,  desenvo lv ido
no inicio da década de 1950, tornou-se um marco na história das ciên-
cias sociais no Brasil. O ciclo de pesquisas ofereceu novos diagnósticos
sobre o país, apresentando uma forte correlação entre cor/raça e status
socioeconômico.  Além disso,  enfocou as tensões entre t radição e
modernidade, as disputas entre a antropologia e a sociologia, a relação
entre intelectuais e vida pública. Desse modo, o projeto Unesco permite
tanto a analise do processo de institucionalização das ciências sociais
no Brasil quanto a revelação, mais uma vez, da busca permanente e sem-
pre inacabada de interpretar a sociedade brasileira.

Em suma, na origem da pesquisa da Unesco ocorreu um “processo
antropofágico”. Uma instituição internacional, criada logo após o Holo-
causto, momento de profunda crise da civilização ocidental, procurou,
na periferia do mundo capitalista, uma sociedade com reduzida taxa de
tensões etnico-raciais, com a perspectiva de tornar universal o que se
acreditava ser particular. Por sua vez, cientistas sociais brasileiros e estran-
geiros haviam assumido como desafio intelectual não apenas tornar in-
teligível o cenário racial brasileiro, mas também responder à recorrente
questão da incorporação de determinados segmentos sociais à moder-
nidade. Enfim, uma suposta visão idílica, um propalado ethos nacional, é
transformado em problema nacional (desigualdades sócio-raciais, desafio
da integração de segmentos excluídos).

Tanto a proposta do Instituto Internacional da Hiléia Amazônica quanto
o Frojeto Unesco de Relações Raciais” revelam aspectos distintos da
formulação e recepção de demandas globais em contextos locais, tema
que contribui para o atual debate acerca da circulação de idéias, proje-
tos e políticas em agências e fóruns internacionais e as interseções no
plano nacional.
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ganização Mundial de Saude (OMS); Instituto Interamericano de Agricultura (1AIA); Organi-
zação para Alimentação e Agricultura (FAO); Repartição Sanitária Pan-Americana (PASB) e
União Pan-Americana (PAU). General Conference, Second Session, Report Presented by the
International Commission for the International Hylean Institute, Paris, 26 set. 1947, 2C/18,
p.1-3 (Arquivo Unesco).
'* Projeto do Instituto Internacional da Hiléia Amazônica - Relatório da Comissão Científica
Internacional reunida em Belém de 12 a 18 ago. 1947, p.16-34, em Correspondência/Diversos
no Exterior/ Unesco (Delegação Brasileira)/Oficios (recebidos)/1947-1948/AHI — 80/4/01.
!3 Carta de Corner a Purnell, 3 set. 1947, p.2, em REG 330.19 (8) A 01, IIHA, Parte 1 até 31 dez.
1947 (Caixa 166, pasta 1, Arquivo Unesco).
!4 Dos 32 Estados-membros da Unesco no final de 1947, por ocasião da 2º Sessão da Conferên-
cia Geral da Unesco, doze eram latino-americanos, ou seja, mais de um terço da composição
da instituição intergovernamental (Director General Activities 1997-1998. Paris, 1998, Arqui-
vo Unesco).

2 Carta de Huxley a Laves, 22 set. 1947, em REG 330.19 (8) A 01, HA, Parte 1 até 31 dez.
1947 (Caixa 160, pasta 1, Arquivos da Unesco); carta de Malina e Purnell a Needham, 1 set.
1947; carta de Corner a Purnell, 3 set. 1947, p.4; carta de Huxley a Leland, 18 set. 1947, p.3;
carta de Huxley a Laves, 22 set. 1947, em REG 330.19 (8) A 04 IHA, Parte 1 até 31 dez. 1947
(Caixa 166, pasta 1); Cons. Sess./Sr 2 (ver.), 15/91947, p.4 (Arquivo Unesco); Gene-
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ra Second Session, Report Presented by the International Commission for the
q Hylean Institute, Paris, 26 set. 1947, 2C/18, 20p.; Unesco, General Conference
E SORA! Sei International Hylean Amazon Institute, “suggestion presented to o

Board by Paulo E. de Berredo Carneiro, Mexico City, 20/99, 8 nov. 1947; Unesco
Board, Fourth Session, Cons. Exec./4e Sess./SR/7, p.9:12; Cons. Exec,/e Ses /SR/7

ni o nov. 1947; Unesco, General Conference, Second Session, Working Party L - Natural
2C/LISR4, 15 nov. 1947, p.2-10; Records of the General Conference of the Unesco

Session, Mexico, 1947, v. 1, Proceedings. Paris, Unesco, 1949, p.417-20, 525.30 (ALquivo Unesco).

am 9 ano de 1947, os EUA foram responsáveis por 44,03% do orçamento da Unesco. No
ano ce 1088, Ea cifra passou a ser de 41,88%. Ou seja, nos anos em que a Unesco esteve raioevo gica com o projeto ILHA, os norte-americanos tinham sob sua responsabilidade quase
metade Ho orçamento da agência intergovernamental (Archibald, 1993),

+ Gaita de Corner a Paulo Carneiro, 28 maio 1947, Fundo Família Carneiro, DAD/COC Fiocruzoram realizadas duas pesquisas antropológicas: 1) no rio Huallaga (Peru), da qual particiro o o 299.089 mexicano Candido Bolivar, o botânico peruano Ramón Ferreyra, o antropó.089 equatoriano Anibal Buitrón e o geógrafo norte-americano Edwin Doran; 2) um estude do
do empreendido em Gurupá (Pará) pelo antropólogo norte-americano Charles

E peu orientando do Curso de Doutorado em Antropologia da Universidade doe funcionário do Museu Nacional, Eduardo Galvão. Efetuou-se também uma pes.
quisa, em Washington e Bogotá, pelo botânico colombiano Enrique Perez-Arbelaez, E
visa a elaboração: Eu um índice bibliográfico sobre a Hiléia Amazônica. Ex. Sec /IC/HA/7 E
a Comer, Reporte: sobre el Desarrollo del Proyecto de Hilea Amazónica de Unesco, 1947.
o e ana presentado à la Tercera Conferencia General  de la Unesco,  20.  out  dos
aa em RES o (8) a 01 HHA, part. Hb (Caixa 167, pasta 2, Arquivo Unesco)
o o  a  E u  F e r n a n d e s ,  2 6  d e z .  1 9 4 7 ,  F u n d o  F a m í l i a  C a m e i r o ,  D A D / C O C / F i o c r u z ,
o  O R E  a  P u r n e l l ,  1 9  n o v.  1 9 4 7 ;  c a r t a  d e  C o r n e r  a  P u r n e l l ,  1 9  d e z .  1 9 4 7  e m  R E G5.012 (8) À 01, TIHA, Parte 1 até 31 dez. 1947 (Caixa 166, pasta 1); Arenales Report, 1.

W o r k ,  e m  R E G  3 3 0 . 1 9  ( 8 )  A  0  H A ,  P a r t e  3 1  d e z ,  1 9 4 7  ( C a i x a  1 6 6pasta t, Arquivo Unesco).

o  A d o p t e d  b y !  t h e  G e n e r a l  C o n f e r e n c e  d u r i n g  i t s  S e c o n d  S e s s i o n .  M é x i c o ,  n o v. -dez. 1947. Paris, Unesco, abr. 1948, p.25 (Arquivo Unesco),
— of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultu-
ra. Organization, Fourth Session, Resolut ions. Paris, Unesco, 1949, p. 22 REG file 3231 A
102. Part I (Box REG 146, Arquivo Unesco).

e Programme of Unesco Proposed by the Executive Board, Part Il- Draft Resolutions for
1951. Paris, 1950, p-40 (Arquivo Unesco),

x  p i e  P i u  F a m o s a  C l e m e n t e  M a r i a n i ,  1 4 / 1 0 / 1 9 4 9 ,  C o l e ç ã o  A r t h u r  R a m o s ,  1 : 3 5 ,  1 7 ,248º, Seção de Manuscritos, Biblioteca Nacional

* Courier, v. II, sept. 1949, p. 28.

o General Conference —Sth Session, Florence, 1950, Records, Proceedings, nov. 1950, v. 45,P.381-382 (Arquivo Unesco).

a the General Conference of Unesco, Fifth Session, Florence, 1950, Resolutions.
Paris, jul. 1950, p. 40 (Arquivo Unesco).

me de Charles Wagley a Ruy Coelho, 6 set. 1950, Pp. 2; carta de Ruy Coelho a Charles
Wagley, 27 jul. 1950, p2. REG 323.1. Part oi up to31 jul. 1950 (Caixa 145, Arquivo Unesco)
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“* Carta de Luiz de Aguiar Costa Pinto a Alfred Métraux, 31 jul. 1950, p.1. REG file 323.12 A
102. Part | (Caixa 146, Arquivo Unesco).

o Carta de Roger Bastide a Alfred Métraux, 13 maio 1950; carta de Alfred Métraux a Roger
Dastide, 18 ago. 1950; carta de Roger Bastide a Alfred Métraux, 9 set. 1950. REG 323 1. Part TI
up to 31 Jul. 1950 (Caixa 145, Arquivo Unesco).
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