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Irajetória e produção intelectual
de Paulo Carneiro
Marcos Chor Malo

aulo Estevão de Berredo Carneiro nasceu no Rio de Janeiro a 4 de
o u t u b r o d e 1 9 0 1 , fi l h o d e M a r i o B a r b o z a C a r n e i r o e M a r i a
Teodora de Berrêdo Carneiro. Sua família tinha raizes nas elites

políticas imperiais do Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esse
ambiente familiar gerou políticos, diplomatas e cientistas. Seu pai, funcio-

nário público, era adepto do positivismo e teve uma participação destacada na luta pela abolição da escravidão e pela instalação de um regime

republicano no Brasil. Como funcionário do Ministério da Agricultura,
criou, junto com o também positivista marechal Cândido Rondon, o Ser-

viço de Proteção ao Índio. Posteriormente, durante o primeiro governo
de Vargas, ocupou interinamente o Ministério da Agricultura.
Paulo Carneiro iniciou seus estudos no âmbito familiar, sob a égide

do positivismo. Antes mesmo de concluir sua formação universitária,
em 1922, ingressou na Escola Normal como professor de química e história natural, função que desempenharia até 1927. Diplomou-se em química industrial pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1923, ano

em que ingressou na instituição na qualidade de assistente da cadeira de
quimica geral, cargo que ocuparia até 1927. Combinando atividades de
ensino com as de pesquisa, em 1924 ingressou como químico no Serviço

Geológico e Mineralógico do Brasil, órgão do Ministério da Agricultura.
Nessa função, dedicou-se à análise de minerais, tarefa que continuou a
realizar a partir de 1925, como químico auxiliar do Instituto de Química.
Em 1927, por meio da Escola Politécnica e do Ministério da Agricultura, Paulo Carneiro obteve uma bolsa de estudos para realizar seu doutorado na Sorbonne, sob a orientação de Gabriel Bertrand, especialista

em pesquisas sobre as propriedades químicas de plantas como o guaraná

e o mate. Como pesquisador do Instituto Pasteur, Bertrand franqueou a
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Paulo Carneiro o acesso ao Laboratório de Quimica Biológica da instituição, no qual ele realizou toda a investigação científica necessária à conclusão de sua tese, que versava sobre a composição quimica do guaraná
(Paulinia cupana), planta originária da região equatorial da América do

Sul. Paulo Carneiro permaneceu em Paris até 1931, quando se doutorou.
Foi nesse periodo que, em contato com positivistas franceses,
teveacesso aos papéis deixados por Augusto Comte. Obteve permissão
para pesquisar os manuscritos e inventariá-los. Ademais, criou as condições para o futuro estabelecimento da Casa de Augusto Comte, a organização do acervo do fundador da doutrina positivista, o resgate de seu
mobiliario e a publicação de inúmeros documentos do filósofo francês.
De volta ao Brasil no início da década de 1930, Paulo Carneiro

reassumiu o cargo de professor de quimica e história natural na Escola
Normal, além de ingressar no curso pré-médico da Faculdade de Medi-

cina do Rio de Janeiro como professor de quimica orgânica. Em 1933,
assumiu novamente a função de professor assistente de quimica geral
da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. No ano seguinte, mediante concurso público, tornou-se livre-docente da cadeira de quimica inorgânica
da mesma instituição.

Entre 1932 e 1934, foi nomeado chefe da Seção de Pesquisas Agricolas
e Industriais do Instituto de Oleos do Ministério da Agricultura, assis-

tente-chefe do Instituto Geológico e Mineralógico do Brasil e chefe do
Departamento de Matérias-Primas Vegetais e Animais do recém-criado
Instituto Nacional de Tecnologia (INT), vinculado ao Ministério da Agri-

cultura. É no exercício desse cargo que Carneiro começa a pesquisar as
propriedades químicas e fisiológicas do curare, veneno utilizado pelos
indigenas da Amazônia na ponta das flechas para capturar suas presas.
Carneiro exerceu também a função de auxiliar técnico do Gabinete
de Juarez Távora, então ministro da Agricultura. Suas atividades em
Orgãos governamentais devem-se, em grande medida, ao prestígio de

seu pai, funcionário de longa data do Ministério da Agricultura.
Em fevereiro de 1935, Paulo Carneiro interrompeu as pesquisas sobre
o curare que realizava no INT, uma vez que foi convidado pelo interventor
federal em Pernambuco, Carlos de Lima Cavalcanti, para assumir a Secre-

taria de Agricultura, Indústria e Comércio do estado. Seu objetivo era
reorganizar a agricultura pernambucana. Em linhas gerais, sua atuação

se pautou pela tentativa de modernizar o setor agricola com base na
experiência de São Pauio e de alguns paises desenvolvidos. Diversos téc-
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nicos e cientistas nacionais e estrangeiros foram contratados, assim
como criaram-se cooperativas e implementaram-se políticas para divers i fi c a r a s a t i v i d a d e s p r o d u t i v a s , a r e d u ç ã o d o s c u s t o s d a a l i m e n t a ç ã o

do trabalhador rural, além da proposta de uma reforma agrária no estado. Durante sua gestão surgiram alguns órgãos importantes, como o

Instituto do Açúcar e do Álcool, a Escola de Agronomia e Veterinária de
Pernambuco, o Instituto de Pesquisas Agronômicas, o Serviço de Fomento
da Produção Vegetal e o Serviço de Organização Social do Tra-balho

Agricola, que se destinava a implantar as cooperativas.
Contudo, o projeto das cooperativas e o da diversificação da produção valeram a Carneiro a oposição da elite agrária de Pernambuco. Some-

se a isso O fato de que, em meio a um clima de repressão oriundo da
fracassada revolta comunista de 1935, os opositores ao governo passa-

ram a fazer acusações de que o secretariado do governo de Pernambuco
era composto por comunistas, o que acabou resultando na renúncia de
Paulo Carneiro. Assim, apenas nove meses depois de assumir o cargo de
secretário de Agricultura, Indústria e Comércio de Pernambuco, retornou
ao kio de Janeiro.
No então Distrito Federal, restabeleceu os vínculos com o INT e, em

tace do fechamento político que veio a resultar no golpe de 1937, decidiu retomar suas atividades científicas sobre o curare no Laboratório de

Quimica Biológica de Gabriel Bertrand, no Instituto Pasteur em Paris,
em 1936. Nesse mesmo ano, assumiu O cargo de assistente-técnico do

Escritório de Propaganda e Expansão Comercial do Brasil. Com suas
pesquisas, e contando com o apoio de Bertrand — que, além das depen-

dências de seu laboratório, ofereceu-lhe uma bolsa de pesquisa para que
desenvolvesse seu trabalho -, Carneiro investigou a composição do curare.
Us resultados dessa experiência foram apresentados à Academia de
Ciências de Paris e publicados em alguns periódicos científicos, o que

lhe rendeu grande prestígio. Suas descobertas repercutiram na imprenSa e nos meios científicos brasileiros, o que lhe valeu a designação de
membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Por esse estudo, Paulo

Carneiro recebeu, além de um prêmio do governo brasileiro e da Caixa
Nacional de Pesquisas Científicas da França, o Prêmio Nativelle, conce-

dido pela Academia de Ciências de Paris aos cientistas que descobrissem principios ativos novos de plantas tóxicas e medicinais.
O periodo da vida de Carneiro que vai de 1936 a 1942 é muito rico em
atividades desenvolvidas em diversos fóruns realizados na França e em
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outros paises, notadamente sobre assuntos científicos e sobre o
positivismo, bem como em atividades politicas e econômicas. Enquanto

continuava suas atividades de resgate da memória de Augusto Comte,
participava da Il Conferência do Trabalho dos Estados da América Mem-

bros da Organização Internacional do Trabalho e organizava a exposição
de produtos brasileiros no Escritório de Propaganda, ocorrida em 1941.
Além disso, em 1939 o Ministério da Fazenda o encarregou de realizar
nos Estados Unidos experiências em escala semi-industrial com a cafelite,

um material plastico derivado do café.
Em 1942, Paulo Carneiro assistiu à ocupação da França pelas tropas
nazistas e viveu tempos dificeis. Nessa época, estreitou sua amizade com
o embaixador Francisco Souza Dantas, que, representante da diplomacia

brasileira na França durante décadas, desempenhou papel fundamental
na liberação de vistos de entrada de judeus no Brasil durante a Segunda
Guerra Mundial.
Com a declaração de guerra do Brasil contra as forças do Eixo, Paulo

Carneiro mterrompeu suas atividades como pesquisador e representante
brasileiro em diversos fóruns. Esteve preso na Alemanha nazista por
duas vezes. A primeira em Baden-Baden e a segunda em Bad-Godesberg,
por quatorze meses, Juntamente com o embaixador Souza Dantas, ou-

tros brasileiros e alguns diplomatas latino-americanos. Essa experiência
durará até março de 1944, quando, por um acordo mediado pelo governo

português, o grupo brasileiro é libertado em troca da repatriação de prisiONEeIros alemaes.

De volta ao Brasil em 1944, Paulo Carneiro ministrou várias confe-

rências, a maior parte delas sobre a situação da França durante a guerra,
e participou de diversos fóruns. Esteve envolvido nos trabalhos da comissão brasileira encarregada do envio de sugestões ao projeto de constituição da Organização das Nações Unidas para a Reconstrução Cultural e Educacional, que tinha sede em Londres e seria o embrião da futura
Unesco. Essa comissão brasileira era composta, entre outros, por Miguel
Ozório de Almeida, Arthur Ramos e Roquette-Pinto. Ainda em 1944, no

mês de outubro, participou da delegação brasileira que esteve no Uruguai em missão de cooperação científica e intelectual. Na ocasião, proferiu uma conferência sobre a missão de cooperação intelectual na organização mundial futura.

Em 1945, Carneiro acompanhou Souza Dantas na Conferência do
Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, realizada em Lyon. Nes-
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se mesmo ano, assumiu as funções de vice-diretor do Escritório de Propaganda e Expansão Comercial do Brasil. Em 1946, foi escolhido dele-

gado do Brasil na primeira Assembléia das Nações Unidas, em Londres.
Tendo novamente a companhia de Souza Dantas, nessa assembléia
Paulo Carneiro assumiu posições anticolonialistas que destoavam das
linhas gerais da política externa do Itamaraty, de alinhamento automá-

tico à política externa dos Estados Unidos. Ainda nesse ano, envolveuse com as atividades de estruturação da Unesco e passou a representar
o Brasil na Comissão Preparatória da Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura.

Paulo Carneiro tornou-se representante permanente do Brasil na
Unesco, primeiro como ministro (1946-1958) e depois como embaixador

(1958-1965). Durante um longo período, integrou o Conselho Executivo
da instituição. Dentre suas diversas funções, destaca-se a coordenação

do projeto de elaboração de uma “História do Desenvolvimento Cientifico e Cultural da Humanidade”, que mobilizou uma ampla gama de

cientistas e Intelectuais e rendeu vários volumes. Outro projeto
implementado durante sua gestão à frente do Conselho Executivo da
Unesco foi a criação de um comitê destinado à conservação dos sítios e
monumentos históricos. Graças à atuação desse comitê, frente à construção da barragem de Assuã, no Egito, a era faraônica foi preservada,

especialmente os templos de Abu Simbel, construído no reinado do faraó
Ramsés Il. Com base na experiência desse comitê, em 1962 constituiu-se

o Comitê Executivo para a Proteção dos Monumentos da Núbia, do qual
Paulo Carneiro foi eleito presidente. Esse comitê se tornou o órgão da
Unesco encarregado de coordenar a salvaguarda de monumentos históricos da humanidade.

Paulo Carneiro foi responsável também pelo apoio da Unesco a diversos Investimentos científicos e intelectuais, à criação de instituições e

ao desenvolvimento de programas de pesquisa em solo brasileiro. Dentre
esses projetos, destaca-se, ainda nos primórdios da Unesco, a tentativa
de criação do Instituto Internacional da Hiléia Amazônica (IIHA), um
centro de pesquisas envolvendo diversos países da região. A proposta

se impôs como uma das quatro principais atividades da Unesco para o
ano de 1947 e transformou-se em objeto de intensas controvérsias. A
discussão em torno da proposta de um centro internacional de pesquisas
na Amazônia, no contexto da Guerra Fria, resultou na criação, sob a

chancela do CNPq, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).
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Na decada de 1950, Paulo Carneiro desempenhou importante papel
na decisão da Unesco de realizar um ciclo de pesquisas sobre as relações raciais no Brasil que se tornou um marco na história das ciências

sociais no pais. Obteve o apoio da agência internacional para as atividades cien-tificas dos primórdios do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), para a criação do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD) e do Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciencias Sociais (CLAPCS).

Concomitante às suas atividades de representante do Brasil na Unesco
e de membro de seu Conselho Executivo, Paulo Carneiro participou de
outros projetos e instituições de carater internacional, como a União
Latina. Empenhou-se também na construção da Casa do Brasil, que tinha por finalidade abrigar os estudantes brasileiros na Cidade Universitaria de Paris, e participou das discussões dos projetos arquitetônicos e
das decisões que levaram à construção da nova sede da Unesco em Paris,

na decada de 1950.

Em janeiro de 1966, a ditadura militar, por meio do presidente Marechal Castelo Branco, demitiu Paulo Carneiro do cargo de embaixador do

Brasil na Unesco e o substituiu pelo cientista Carlos Chagas Filho. Em
que pese esse fato, Carneiro, em função de seu prestígio, permaneceu na.
Unesco como membro do Conselho Executivo, cargo para o qual foi
reeleito em 1968. Dessa forma, participou de várias conferências gerais
ocorridas após o seu desligamento compulsório da delegação brasileira.
Em 1971, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL). Faleceu
no Rio de Janeiro, no dia 17 de fevereiro de 1982. Era casado com Corina
Lins e óilva, com quem teve dois filhos.
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