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“O sentido é a liberdade e a interpretação é o seu exercício”. (BAKHTIN)

RESUMO

FERREIRA, Sandra Andréia. Vieira Pinto em enunciados concretos na mídia impressa
brasileira: traços de uma trajetória vivida. 2016. xxxx p. Dissertação (Mestrado em
Tecnologia e Sociedade) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade.
MERKLE, Luiz Ernesto (Orientador). Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba,
2016.
Neste trabalho, apresento a memória sobre Vieira Pinto (1909-1987), numa perspectiva de sua
trajetória vivida, possível de ser rastreada em enunciados concretos na mídia impressa
brasileira. Os textos foram levantados, entre agosto de 2014 e setembro de 2015, a partir de
arquivos da mídia impressa produzidos no período compreendido em fins da década de 1920
até a de 1960 do século 20, disponíveis no acervo digital da Biblioteca Nacional –
Hemeroteca Digital, e também do jornal O Globo. Nesse sentido, visei a duas contribuições
principais: 1) o levantamento sistemático desses enunciados e 2) sua consequente análise,
subsidiando-me nos estudos do Círculo de Bakhtin, em particular de Volochínov, com vistas a
explicitar como a orientação dos discursos produzidos orientavam-se à representação ou à
refração da trajetória vivida de Vieira Pinto no período pesquisado.
Palavras-chave: Vieira Pinto, trajetória, mídia impressa, enunciado concreto, discurso
reportado.

ABSTRACT
FERREIRA, Sandra Andréia. Vieira Pinto by utterances in the Brazilian media: traces of a
lived history.. 2016. xxxx p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Sociedade) – Programa
de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade. MERKLE, Luiz Ernesto (Orientador).
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016.

In this dissertation, I present Vieira Pinto (1909-1987) in the context of their lived history, that
it was possible to be traced from articles of the newspapers and magazines during the late
1920s to the 1960s of the 20th century. These texts were researched and selected, between
August 2014 and September 2015, from newspaper and magazine archives in the digital
collection of the Hemeroteca Digital - Biblioteca Nacional and the newspaper O Globo
website.
Keywords: Vieira Pinto, memory, Brazilian media, utterance, reported speech.
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INTRODUÇÃO
Figura 1: Foto Vieira Pinto - 08/08/1961
Figura 2: Vieira Pinto – 20/02/1927

Figura 3: Vieira Pinto - 02/12/1961

Vieira Pinto (1909-1987) nasceu em Campos dos
Goytacazes, Rio de Janeiro, e concluiu sua
formação básica no Colégio Santo Inácio, em
Botafogo, na então capital do Brasil, o Rio de
Janeiro. Decidido a se formar em Medicina, mas
jovem ainda para entrar na faculdade, foi com sua família para São Paulo.
No período em que não frequentou a escola [um ano], ocupou seu tempo livre com
leitura e filosofia, o que o levou ao contato com o ambiente intelectual dos cafés do Largo do
Ouvidor. Retornando à Guanabara, aprovado nos exames vestibulares, passou a cursar a
Faculdade Nacional de Medicina, em condições desfavoráveis porém. “[…] seu pai fora
vítima de um insucesso econômico e logo em seguida sua mãe veio a falecer. Sua tia Cora o
adotará informalmente. Pelas circunstâncias, foi obrigado a trabalhar, empregando-se em um
colégio religioso onde passou a dar aulas de Filosofia e Física para o ensino médio.
(CÔRTES, 2013).
No que tange à formação, em relação às datas, algumas não coincidem com as que se
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apresentam em outros estudos sobre a vida de Vieira Pinto já publicados como o que consta
em Fáveri (2014) que aponta o início da formação em Medicina em 1931.
Foi possível encontrar, nos jornais pesquisados, dados sobre a entrada de Vieira Pinto
na faculdade de Medicina, comprovada por meio de editais de chamada para os exames
vestibulares do ano de 1927, bem como chamadas à realização das provas do curso de
Medicina entre 1927 e 1930, e chamada de doutorandos entre os anos de 1930 e 1932 à
secretaria da universidade e para assinatura do diploma, pelo que Vieira Pinto começou a
frequentar, aos 18 anos, a Faculdade de Medicina, tendo concluído sua formação no ano de
1932 com 23 anos.
Quanto a sua obra, publicou o conto Um homem que criou o mundo na Revista
Movimento Brasileiro de 1928. Nas coleções do Instituto Superior de Estudos Brasileiros
(ISEB), foi publicada a aula Ideologia e Desenvolvimento Nacional, proferida por Vieira
Pinto na abertura do ano letivo do ano de 1956. A “Questão da Universidade”, publicado pela
Editora UNE em 1962, é resultante de uma compilação de suas palestras, proferidas em fins
da década de 1958, e marcou, também o início das atividades editoriais daquela instituição.
Consciência e Realidade Nacional, cujo título provisório fora “Gênese e Formas de
Consciência Nacional”, com cerca de 1200 páginas datilografadas que foram revisadas pelo
próprio autor1, foi lançado pela Civilização Brasileira, editora oficial das publicações do
ISEB, no auditório do ISEB em 1961.2 Na coleção Cadernos do Povo Brasileiro, no de 1963,
é publicado “Por que os ricos não fazem greve”.
A (re)constituição da vida acadêmica, profissional e intelectual de Vieira Pinto se faz,
assim, no interesse deste trabalho de pesquisa, por meio de suas aparições, informadas na
mídia impressa, mais incisivamente, em fins da década de 1920 até a de 1960 em editais,
anúncios, discursos, notas de colunas sociais e segundos cadernos, entrevistas, artigos de
opinião, reportagens etc., publicadas em jornais impressos, e que estão disponibilizados nos
arquivos do acervo digital da Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital (BN – Hemeroteca
Digital) e do Jornal O Globo. Outras bases não foram extensivamente pesquisadas e/ou
consultadas. Esse conjunto de textos sobre/de Vieira Pinto foram coletados, entre agosto de
2014 e setembro de 2015, nos arquivos de mídia impressa brasileira, disponíveis nos acervos
1José Mauro, Última Hora, O livro do economista Vieira Pinto, 2924. ed. p. 3, 1960.
2Úlltima Hora, Lançamento do livro “Consciência e Realidade Nacional” no auditório do ISEB., 3424. ed. p. 2, 1961.
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digitais supramencionados. Na BN Hemeroteca Digital, a concentração do material,
recuperado digitalmente, ocorre nos jornais do Rio de Janeiro, e, em menor escala, em São
Paulo e no Paraná. Como subsídio teórico-conceitual à análise, interpretação e compreensão
desses dados, adoto a perspectiva do Dialogismo e do Discurso Citado/Reportado sustentado
pelo Círculo de Bakhtin. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010).
1 1 O PROBLEMA DE PESQUISA E SUA DELIMITAÇÃO
Como os enunciados concretos da mídia impressa brasileira refletiram e refrataram a
trajetória vivida de Vieira Pinto?
1 2 JUSTIFICATIVA
Pela originalidade com que pensou seu tempo, pela força com que atuou na sua época
e pela envergadura de sua produção teórico-conceitual, Vieira Pinto tem voltado a ocupar os
interesses dos meios acadêmicos, num processo de leitura e releitura de sua obra e vida sob
vários enfoques.
De acordo com Lima (2015), temos com Vieira Pinto o legado de uma rica produção, a
qual é pouco conhecida e/ou estudada. A mesma autora comenta, ainda, que o campo da
formação deste singular intelectual brasileiro foi amplo, e perpassou as áreas da Medicina,
Matemática, Física e Filosofia.
Neste estudo, mediante isso, a perspectiva adotada é a da trajetória vivida, possível de
ser rastreada a partir do levantamento de textos publicados sobre Vieira Pinto na mídia
impressa brasileira circunscrita ao acervo da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional (BN
Hemeroteca Digital). Tal qual tantos outros/outras intelectuais brasileiros/as, ele foi esquecido
dado o contexto social, histórico e político em que erigiu sua obra, sua vida, seus atos na
maturidade de suas reflexões e produção científica e filosófica. Sua vida e obra foram, em
parte, relegadas ao ostracismo após o governo da ditadura civil militar no Brasil instaurado
pelo golpe de 1964. Posto isso, a proposta deste levantamento sistemático de enunciados,
presentes na mídia impressa brasileira, e sua consequente análise à luz da teoria bakhtiniana
do Dialogismo e do Discurso Citado/Reportado, visa a constituir mais uma das contribuições
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aos estudos biográficos sobre Viera Pinto.
Além do levantamento, com fins de sistematização dos dados, disponibilizados pelo
acervo da BN Hemeroteca Digital e também por meio do sítio do jornal O Globo, a intenção é
trazer esses textos à reflexão e análise como enunciados concretos, tendo em vista que, nas
bases teóricas adotadas, eles são a tomada da palavra não monológica, pois:
Nas práticas significantes que Bakhtin contrapõe às de tipo monológico e que podem
ser denominadas “polilógicas”, a palavra se converte em palavra a duas vozes,
orienta-se ao objeto do discurso e à palavra alheia. Já não se trata da palavra
unicamente objetivante nem da palavra unívoca objetivada, mas de um tipo de
palavra que leva em conta a palavra alheia. Nesse caso, as relações não se realizam
somente entre enunciações, mas se insinuam numa mesma enunciação, numa só
palavra. Não só na língua, mas também nos modelos que se oferecem para
reproduzir o discurso alheio podem-se detectar formas de percepção e de
manipulação da palavra alheia. (PONZIO, 2012, p. 107).

Como enunciados concretos, atravessados por múltiplas e heterogêneas vozes, esses
textos nos permitem compreender a orientação de produção dos enunciados concretos sobre
Vieira Pinto, possibilitando-nos retraçar parcialmente algumas facetas suas, singulares as
quais são significativas para que possamos compreender um pouco mais sua trajetória de vida.
1 3 OBJETIVOS
Mediante a definição do problema, elencamos os objetivos de nossa pesquisa com
vistas à orientação de nosso percurso de estudo.
1 3 1 Gerais
1.3.1.2 Compreender como, nos enunciados concretos da mídia impressa brasileira, foi
a trajetória de Vieira Pinto foi representada ou refratada.

1 3 2 Específicos

1.3.2.1 Levantar os enunciados de [e sobre] Álvaro Vieira Pinto a partir de textos,
selecionados digitalmente da mídia impressa brasileira, disponibilizados nos acervos da BN
Hemeroteca Digital e do jornal O Globo.

19
1.3.2.2 Precisar algumas datas e acontecimentos, na trajetória de Álvaro Vieira Pinto,
por meio destas fontes.
1 4 METODOLOGIA
Por meio do levantamento de fontes disponibilizadas através da internet, nos acervos
da BN – Hemeroteca Digital e do jornal O Globo, e utilizando-me dos termos “vieira pinto”,
álvaro borges vieira pinto”, álvaro vieira pinto”, foram selecionadas as entradas relevantes,
indexadas com metadados e organizadas em tipologia desenvolvida. A partir disso, as
seguintes ações metodológicas foram planejadas:
– levantamento, seleção de enunciados sobre/de Vieira Pinto;
– interpretação e análise dos enunciados à luz da teoria bakhtiniana do Dialogismo e do
Discurso Citado/Reportado;
– consolidação e interpretação dessa análise como trajetória vivida de Vieira Pinto.

1 4 1 Métodos e técnicas

Conforme exposto, servi-me das bases de dados dos acervos digitais da BN
Hemeroteca Digital e do acervo digital do jornal O Globo. Essas bases, semelhantes quanto à
acessibilidade, pois ambas estão disponibilizadas on-line, reservam distinções no que
concerne às opções na busca de dados.
Na BN - Hemeroteca Digital, o acesso à base se deu por meio da opção Hemeroteca
Digital. As buscas podem ocorrer por meio de três opções: PERIÓDICO, PERÍODO e
LOCAL, sendo que para a primeira, Periódico, são disponibilizados jornais e revistas por
períodos de uma década ou pela opção TODOS os períodos e palavras-chave digitadas pelo
interesse da/o usuária/o. Na segunda opção, Período, a busca se realiza pela seleção de um
período, TODOS os locais ou um local, TODOS os periódicos ou um periódico e palavraschave de interesse para a pesquisa. E para Local, a opção se dá por um LOCAL, TODOS ou
um período selecionado da lista e TODOS ou um periódico selecionado da lista. E também a
opção palavras-chave a serem digitadas pelo/a pesquisador/a.
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O levantamento, diante dessas opções, se mostrou profícuo por meio da opção
LOCAL, seleção de um período (começando por 1920-1929) e com as palavras-chave:
“álvaro vieira pinto”, “álvaro borges vieira pinto” e “vieira pinto”. Foram encontradas cerca
de 400 ocorrências desde chamadas para provas ao exame vestibular, entrevistas, reportagens,
discursos, palestras, conferências até notas prosaicas sobre o cotidiano de Vieira Pinto.
Com relação à disponibilidade do acervo do jornal O Globo, se fez necessária a adesão
a uma assinatura do jornal, no meu interesse, para acesso on-line. Após esta assinatura, um
cadastro foi solicitado. Feito este cadastro, a opção disponível é ACERVO. As opções
Pesquisar no site do acervo O Globo e/ou Pesquisar no acervo de páginas digitalizadas se
mostraram ineficientes com o filtro “álvaro borges vieira pinto”, álvaro vieira pinto” e “Vieira
pinto”. Optei, então, pelo filtro “iseb + vieira pinto”. Foram apresentadas 179 ocorrências, das
quais 120 são páginas digitalizadas e 59 são matérias digitalizadas. Nesse material, o
conteúdo focaliza Vieira Pinto como diretor do ISEB.
Para armazenamento e organização dos textos encontrados na BN Digital e no acervo
O Globo dispus da plataforma Zotero, uma biblioteca virtual e local, a qual me possibilitou
armazenar tanto as informações (metadados) quanto os próprios arquivos de imagem dos
jornais, cujo resultado foi um banco preliminar à seleção das ocorrências mais relevantes ao
meu interesse de pesquisa.
1 5 ESTRUTURA
A organização deste volume de dissertação se apresenta em quatro seções, sendo a
primeira introdutória, em que apresento a temática da pesquisa, o problema que a derivou e
sua delimitação, os métodos e técnicas, os objetivos e a base teórico-conceitual que subsidia o
estudo. Na segunda parte, o Capítulo II, é apresentado o levantamento sobre a trajetória de
Vieira Pinto na BN Hmeroteca Digital; No capítulo III é apresentado o referencial teóricoconceitual do Dialogismo e do Discurso Citado e a análise de alguns textos como enunciados
concretos, sobre Vieira Pinto na perspectiva de constituição de sua trajetória, pelo que se
busca fazer emergir, desses textos, as múltiplas vozes em confronto por meio da seleção e
análise de alguns enunciados No capítulo III, são apresentadas as considerações finais e
indicações futuras.
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2 VIEIRA PINTO: TRAÇOS DE UMA TRAJETÓRIA EM ENUNCIADOS CONCRETOS

Werneck Sodré apresentou uma breve biografia de Vieira Pinto no ano de 1962 sob o
título Vieira Pinto: um homem e um mestre3 da qual segue foi retirado o trecho a seguir
Vieira Pinto formou-se em Medicina, em 1932, começando a trabalhar em seguida
[…] Passou treze anos dedicado inteiramente à pesquisa científica de laboratório.
Até o dia em que seu rumo começou a sofrer de uma alteração que o levaria das
ciências do homem às ciências da sociedade numa ascensão constante. Desejando
ampliar seus conhecimentos, tirou o curso de Física e Matemática na antiga
Universidade do Distrito Federal, o que possibilitou o convite que recebeu depois,
do reitor da mesma Universidade, o professor Alceu Amoroso Lima, para ministrar
ali, e pela primeira vez, em nosso país, o ensino de Lógica Matemática. Foi o
primeiro passo; o segundo viria do Padre Maurilio Teixeira Penido para que
lecionasse Lógica na Faculdade de Filosofia, de que era diretor San Tiago Dantas.
Ali passaria a titular da cadeira de História da Filosofia, em que foi efetivado, como
catedrático em 1950, após o celebrado concurso em que defendeu tese, Ensaio sobre
a Dinâmica na Cosmologia de Platão, que mereceu aprovação com o grau máximo.
[…] A tese seria, adiante, apresentada à Sorbone, a pedido de um mestre da
categoria de Pierre Maximo Shuhl, e motivaria, por solicitação de Martial Gueroult,
o trabalho especial, para a Revue de Études Greques, órgão dos helenistas franceses,
a respeito da tradução adequada da passagem do Timeu de Platão, assunto
controverso entre os especialistas. […] (SODRÉ, 1963, s.p)

Além de sua biobibliografia, nos textos dos jornais que mencionam Vieira Pinto, foi
possível constatar, como se apresenta em outros estudos sobre ele, o homem de profunda
erudição, personalidade arredia e tímida, mas cordial.
Embora fosse um intelectual marcado por uma personalidade introspectiva, gostava
de tocar violino, receber e dar atenção aos seus sobrinhos e amigos intelectuais que
o procuravam para orientações e debates sobre o que escrevia. Seu traço marcante
como professor e como ser humano nas relações com os outros era a delicadeza e a
doçura no seu agir, a clareza de análise no pensar e o respeito ao relacionar-se com
seus alunos, nunca exigindo que os outros pensassem como ele pensava. (FÁVERI,
2014, p. 94)

José Mauro, do UH RJ, em sua coluna “Notícias de UH”, nos faz saber dessa faceta
prosaica de violinista amador de Vieira Pinto4: “Nos últimos dias, o professor Álvaro Vieira
Pinto, eufórico pelo sucesso de seu livro A Questão da Universidade procura repousar o
espírito tocando árias de Vivaldi ao violino...quem não repousa são seus vizinhos”.
3SODRÉ, Nelson Werneck, Diário de Notícias, Álvaro Vieira Pinto: um homem e um mestre, 12249. ed. 1963.
4“Com a qual, sem a qual, tudo continua” in: “Diretrizes e bases, ora bolas!”, Diário de Notícias, 12020. ed. .
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Explicita-se, também, uma pessoa comovida com o reconhecimento que recebia. Na
nota de capa do UH RJ, em que se noticia a visita de Vieira Pinto à sede do Movimento
Nacionalista Brasileiro, consta que:
Evidentemente comovido com aquela manifestação de apreço e amizade, o professor
Álvaro Vieira Pinto agradeceu a homenagem em que se transformou a reunião de
rotina da CEN e, na opinião de todos, deu uma aula sobre o sentido e o conteúdo do
Movimento Nacionalista Brasileiro. [...] O professor Vieira Pinto salientou a
importância do MNB para o esclarecimento da opinião pública brasileira e afirmou
que o ISEB continuaria trabalhando com essa finalidade.5

Às plateias, que lotavam os auditórios para assistir às suas palestras, era incontestável
a admiração pelo homem sábio6. Em nota de capa do Última Hora7 de 1961, informa-se que:
Um público numeroso composto de intelectuais, estudantes e trabalhadores, lotou
literalmente a academia Fluminense de Letras, sexta-feira, para assistir à conferência
do Professor Álvaro Vieira Pinto, diretor do ISEB, sobre o tema “Problema de
Filosofia num país subdesenvolvido em esforço de libertação”. A conferência (pela
qual apenas e estranhamente não se interessaram os “imortais fluminenses”)
assinalou o início do “Movimento de Atualização Cultural”, iniciativa do atual
diretor da Biblioteca Pública do Estado do Rio, poeta Geir Campos.

Mesmo os opositores de Vieira Pinto tomavam a palavra dele para contestá-la,
distorcendo-a obviamente, mas sem poder deixar de exaltar a capacidade de mobilização
[polêmica] que a voz do professor, cientista, sábio, erudito, filósofo brasileiro evocava
concretamente na sociedade de seu tempo. Em reportagem do O Globo, de 1963, informa-se
que:
Em seu depoimento de hoje, a Srta. Sônia fez graves declarações com relação ao
professor Vieira Pinto por conceitos filosóficos e políticos e sua ação dentro da
Universidade para atrair jovens a sua ideologia. Leu farta documentação a respeito.
[…]"8

A faceta de intelectual de profundidade, reservado, envolvente e polêmico, há
registros, nas declarações em entrevistas e notas de colunas sociais, por exemplo, de um
Vieira Pinto possuidor de uma tonalidade irônica, atingindo, por vezes, o sarcasmo. Essa
5O Semanário, O professor Álvaro Vieira Pinto Pinto visita a sede do Movimento Nacionalista Brasileiro, 242. ed. p. 11, 1960.
6Última Hora, Filosofia lota auditório, 627. ed. p. 9, 1961.
7Última Hora, ISEB inaugurou movimento de atualização cultural, 620. ed. p. 2, 1961.
8O Globo, Sônia Seganfredo dá à CPI os nomes dos reais chefes da UNE, não informado. p. 15, 1963.
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característica, Sodré captura na resenha sobre “Questão da Universidade”, publicada em sua
coluna Notas de crítica no ano de 1962:
Antes de entrar no mérito do trabalho de Álvaro Vieira Pinto cumpre alinhar um
comentário marginal: nesse professor em que a erudição não perturba o claro
discernimento, que está longe da frieza do especialismo, surge, agora, um traço
da ironia, elevado, de quando em quando aos limites do sarcasmo. Esse traço,
quase sempre presente no homem que vê, no país dos cegos, coloca-se, no caso
de Vieira Pinto, na ordenação natural de sua análise e até a condimenta.
Partindo de quem parte, representa um sintoma do grau de deterioração a que atingiu
a Universidade, entre nós, de forma a ser possível apreciar os seus problemas,
vendo-lhes os aspectos grosseiros, despindo-a de seu aparato majestático, de sua
fisionomia solene e fechada, hierática e impassível.9

Desse modo, no que se refere aos levantamentos da mídia impressa, foram
selecionados, como relevantes, os dados de formação e de atuação de Vieira Pinto, bem como
de sua produção (textos, palestras, cursos, conferências etc.), sua representatividade em
reuniões, departamentos, encontros, seminários e sua participação (com menção direta e
indireta) em eventos lítero-culturais, entrevistas, reportagens, manifestos, atos de apoio,
artigos de opinião, resenhas, anúncios publicitários, notas em colunas sociais, lançamento de
livros, manifestos etc.). Logo após a citação das informações encontradas (como, por
exemplo: provas, artigos, notas em colunas sociais etc.), seguem, em notas de rodapé,
respectivamente, as fontes de onde foram recuperadas tais informações.

2 1 FORMAÇÃO

2 1 2 Vestibular – Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (FM – RJ)
Vieira Pinto prestou vestibular para o curso de Medicina da Faculdade do Rio de
Janeiro no ano de 1927. A chamada a esses exames, à época, era realizada por meio de editais
publicados nos periódicos. Foram encontrados editais de chamada à realização de prova
escrita de Química10 e às provas orais de Física, de Química e História Natural 11 ao vestibular
de Medicina no ano de 1927.
9SODRÉ, Nelson Werneck, O Semanário, A Reforma Universitária, 284. ed. 1962.
10O Jornal, Exames Faculdade de Medicina - RJ, 2538. ed. p. 3, 1927.
11Correio da Manhã, Relação para exame vestibular do dia 17, 9865. ed. p. 8, 1927.
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2 1 3 Curso de Medicina
Foi possível, graças a essa organização, encontrar editais de chamada à realização de
provas do curso de Medicina (FM RJ) entre 1927 e 1932. Dentre outros, consta o nome
completo de Vieira Pinto – Álvaro Borges Vieira Pinto – convocado à realização, no ano de
1927, de prova prática oral de Biologia12, prática oral de Física13, prática oral de Química14,
prática oral de Fisiologia15, e no ano de 1928, provas práticas orais de Anatomia 16, de Química
Orgânica e Biológica17. E no ano de 1929, foi chamado à prova prática oral de Histologia 18.
Em 1932, convocado ao exame de Clínica de doenças tropicais e infectuosas: prova escrita,
prática e oral no Hospital São Francisco de Assis.19
Há um hiato quanto ao ano de 1930 e de 1931 no que diz respeito ao curso e a
realização de exames ou provas. Todavia, em 1930, foi encontrada uma convocação de
comparecimento urgente dos doutorandos do 4º ano de medicina à secretaria da faculdade 20.
Em 1931, uma reportagem noticia a homenagem dos delegados de todas as escolas superiores
(representatividade da Mocidade Católica) ao ministro da educação por este ter implementado
o ensino religioso nas escolas. Nesta reportagem, Vieira Pinto aparece como representante do
departamento de Medicina.21

2 1 4 Diplomação
Concluída a sua graduação em Medicina, Vieira Pinto é chamado à assinatura do
diploma no ano de 1932.22

12O Jornal, Atos oficiais: chamadas a exames das Faculdades da Escola Normal. - Notas diversas, 2755. ed. p. 7, 1927.
13Correio da Manhã, Academias & Escolas - Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 10093. ed. p. 6, 1927.
14O Jornal, Chamadas para exames de várias escolas e academias, 2771. ed. p. 7, 1927.
15Correio da Manhã, Fisiologia - 2o ano médico, 10399. ed. 1928.
16A Manhã, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 925. ed. p. 8, 1928.
17Correio da Manhã, Exames FM RJ, 10413. ed. p. 10, 1928.
18Correio da Manhã, Exames - Faculdade Nacional do RJ, 1048. ed. 1929.
19O Jornal, 4133. ed. p. 8, 1932.
20Jornal do Brasil, Pela instrução, 308. ed. p. 10, 1930.
21Jornal do Brasil, Ensino Religioso nas Escolas: a mocidade católica presta uma significativa homenagem ao ministro
Francisco Campos, 111. ed. 1931.
22Diário de Notícias, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, p. 6, 1932.
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2 2 ATUAÇÃO
As informações sobre Vieira Pinto, encontradas nos periódicos, situam precisamente
sua atuação profissional no Instituto Católico de Estudos Superiores (ICES), na Faculdade
Nacional de Filosofia (FNFi) e no Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB).
2 2 1 Docência – ICES, FNFi e ISEB
Vieira Pinto atuou como professor de Biologia Experimental no Instituto Católico de
Estudos Superiores – ICES (1934)23
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. O ICES deu origem às pontifícias universidades

católicas – PUC.
No anúncio de reabertura do ICES consta que “qualquer pessoa que se preocupe com
problemas de ordem espiritual e que deseja a sua solução, apreendendo-lhes o mecanismo,
deve dirigir-se ao notável instituto, que obedece à orientação de Tristão de Athayde, e que é
servido por um selecionado corpo docente.”
Atuou como técnico especializado, por meio de nomeação, na Faculdade Nacional de
Filosofia (FNFi) em 1940.25
Na FNFi, assumiu a cátedra de História da Filosofia após defesa de sua tese sobre a
cosmologia de Platão (1950), cuja aprovação recebeu grau máximo dos examinadores:
professores Newton Campos, Leandro Ratisbona, Lívio Teixeira, José Barreto Leite e frei
Damião Bege26. A tese seria apresentada na Sorbone, onde Vieira Pinto a estudou e foi
convidado a ministrar cursos.27
No ano de 1951, o presidente da República autorizou Vieira Pinto a ficar à disposição
do Itamarati, até dezembro de 1952, a fim de integrar a Missão Cultural Brasileira em
Assunção no Paraguai.28 Ainda a esse respeito, divulgou-se a autorização de pagamento de
vencimentos e gratificação de magistério a Vieira Pinto, professor catedrático da Faculdade
23Jornal do Brasil, Instituto Católico de Estudos Superiores, 121. ed. p. 10, 1934.
24A Batalha, Instituto Católico de Estudos Superiores, 1266. ed. p. 3, 1934.
25Correio Paulistano, Professores para a Faculdade Nacional de Filosofia, 25831. ed. p. 5, 1940.
26 SODRÉ, Nelson Werneck. Álvaro Vieira Pinto: um homem e um mestre. Jornal Diário de Notícias, RJ.18/08/1963. Curioso perceber
que o mesmo autor que publicou a entrevista Álvaro Vieira Pinto formula a ideologia do desenvolvimento nacional – da erudição
desinteressada à participação – um sábio e um mestre”, do ano de 1957, no jornal Última Hora, RJ, comenta, na introdução do texto, que
não houve examinadores da “tese singular” de Vieira Pinto. Côrtes (2003) cita, em nota biográfica, todavia, os nomes dos examinadores
assim como consta no texto de Sodré de 1963 no Diário de Notícias.
27Diário de Notícias, Faculdade Nacional de Filosofia - Posse de Catedrático, 848. ed. p. Quarta página, 1950.
28A Manhã, Atos e despachos do Presidente da República -, 3901. ed. p. 4, 1951.
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Nacional de Filosofia que se encontrava à disposição do Ministério das Relações Exteriores,
integrando a Missão Cultural em Assunção, Paraguai. 29 Em 1952, recebeu o título de Doutor
Honoris Causa da Universidade do Paraguai.30
Vieira Pinto, com a inauguração do ISEB, no ano de 1955, passou a integrar o corpo
docente do instituto como professor de Filosofia 31. No ano seguinte, 1956, com a divisão do
ISEB em setores, Vieira Pinto passou a se responsabilizar pelo setor de Filosofia. 32 Em maio,
na aula inaugural do Iseb, apresentou conferência sobre a “ideologia do desenvolvimento
nacional”33. Estavam presentes, à solenidade, altas autoridades: o presidente Juscelino
Kubitschek, o ministro da Educação Clóvis Salgado, ministros de Estado, parlamentares,
representantes das forças armadas e da administração. E no mesmo ano, é anunciado o
encerramento do Curso de Altos Estudos Políticos e Sociais de nível pós-universitário, com a
diplomação dos concluintes, tendo como paraninfo o presidente da república e nome de
turma, Barão de Mauá, homenagem ao precursor do desenvolvimento brasileiro, constando no
seleto corpo docente o professor Vieira Pinto.34
No fim da década de 1960, indicado por unanimidade, assumiria o cargo de diretor do
ISEB.35 e 36
2 2 2 Bancas examinadoras
Foi nomeado, em 1938, integrante da Banca de exames aos cursos de Psicologia e
Lógica da Universidade do Distrito Federal.37 Como professor-assistente, atuou na banca
examinadora das provas parciais da disciplina de Filosofia Geral – Faculdade Nacional de
Filosofia (1940)38; professor integrante da banca examinadora da prova oral de Filosofia Geral
da Faculdade Nacional de Filosofia (1943)39 e 40; aparece, também, como arguidor das teses
29A Manhã, Atos e despachos do Presidente da República, 3093. ed. p. 4, 1951.
30O Malho, Título de Doutor Honoris Causa da Universidade do Paraguai, 155. ed. p. 24, 1952.
31O Globo, Inauguração dos Cursos do I.S.E.B., Não informada. p. 2, 1955.
32O Globo, O Globo nas escolas, Não informado. p. 10, 1955.
33A Noite, Ideologia do Desenvolvimento Nacional - aula inaugural do Iseb, 15311. ed. p. 8, 1956.
34Última Hora, Encerra-se o Curso de Altos Estudos Políticos e Sociais, 1990. ed. p. 9, 1956.
35Última Hora, Moção de Aplauso, 3204. ed. p. 3, 1960.
36Diario de Notícias, Iseb e reformulação, 11675. ed. 1960.
37Gazeta de Notícias, 122. ed. p. 2, 1938.
38Correio Paulistano.
39A Manhã, Faculdade Nacional de Filosofia, 707. ed. p. 10, 1943.
40Ibid.
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defendidas no Iseb – “A consciência: do ufanismo ao Nacionalismo pela descrença” do
capitão Clemente Ribeiro Guimarães e “Nacionalismo e Desenvolvimento” de Gerson
Antonio de Carvalho (1960).41
2 3 PRODUÇÃO
2 3 1 Publicações
Vieira Pinto, como um autor menos conhecido, teve um conto de sua autoria – Um
homem que criou o mundo – publicado no volume II da revista Feira Literária (1928) 42 e 43,
periódico que contava com colaboradores como Cassiano Ricardo. A respeito dessa produção
de Vieira Pinto, Merkle (2015)44 analisa que:
O homem que creou um mundo é um conto que versa sobre um homem,
supostamente louco, que não é capaz de ver coisas e pessoas se moverem, se
transformarem. Vira curiosidade da vizinhança…O interessante é que a tese de
Vieira Pinto sobre Platão discorre justamente sobre a questão do movimento, da
inércia, aparentemente apontando que traços destes conceitos já eram cobertos por
este pensador. Mas foi defendida vinte anos depois.

Também criou e foi editor proprietário da Revista Pelo Brasil, marca patenteada em
1930.45 A revista circulou em poucos números, tendo perdurado até o ano de 1931.

2 3 2 Discursos
Vieira Pinto, católico integral na sua juventude, participou ativamente do movimento
da juventude católica nas universidades. Sobre o início deste movimento em São Paulo, há o
registro da reportagem Esboça-se, nesta capital, um sério movimento católico universitário,
de 1929, na qual se registra a presença dos moços católicos universitários na capital,
41Última Hora, Defesa de Teses no ISEB, 327. ed. p. 10, 1960.
42Diário Nacional, Feira Literária, 210. ed. p. 4, 1928.

43VIEIRA PINTO, Álvaro. O Homem que Creou um Mundo. Feira Literaria, v. II/fev, n. Empreza de Divulgação Literária, p.
101–117, 1928. (não disponível na BN Hemeroteca Digital).
44 Merkle, Luiz Ernesto. (Orientador). Por meio de correspondência eletrônica recebida no endereço sandreiapr.seed@gmail.com em
19/11/2015.
45Correio da Manhã, Diretoria Geral da Propriedade Industrial, 10944. ed. p. 12, 1930.
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destacando-se, dentre outros, a fala de Vieira Pinto durante a reunião dos católicos
universitários, que é resumida sob o subtítulo Um golpe de visão “[…] A seguir, ocupou a
tribuna o universitário Álvaro Vieira Pinto que fez uma observação preliminar sobre a crise
mental e moral que atravessamos – sem termos uma directriz que nos aponte uma unidade de
pensamento.”46
A Ordem, periódico a serviço do pensamento católico integralista, publicou o discurso
proferido por Vieira Pinto (um dos membros mais ativos e talentosos da Associação de
Universitários Católicos segundo o jornal) em homenagem ao jubileu do S. S. Pio XI durante
sessão solene realizada na Associação dos Empregados do Comércio.47
E principalmente na mocidade das academias, das universidades, onde, juntamente
com as luzes da Ciência e do conhecimento dos fenômenos do mundo físico ou
social, o espírito se vai acostumando à meditação dos grandes problemas da
humanidade que se esboça um movimento de interesse pelas questões religiosas, a
princípio indistinto, mais tarde se avolumando, e que veio concretizar-se na
fundação recente da “Ação Universitária Católica”. Os moços que a criaram
sentiram a necessidade de realizar numa forma orgânica, num núcleo social uma
48
instituição cujos membros se propuseram a ser, entre a juventude das escolas,
verdadeiros soldados de Jesus Cristo. Assim é, pois falando em nome de meus
companheiros que aqui me encontro sem palavras para exprimir a emoção e o
entusiasmo dos moços da “Ação Universitária Católica” pelo dia festivo que aqui
celebramos.

Vieira Pinto, dentre os delegados das escolas superiores 49, representou, em 1931, o
departamento de Medicina, na entrega de mensagem de aplauso ao ministro da educação por
este ter aprovado a implantação do ensino religioso nas escolas.50

2 4 ENTREVISTAS
Nas entrevistas recuperadas, é possível perceber o percurso intelectual de Vieira Pinto
que, de jovem que adere ao movimento Católico Integral, de inspiração fascista passa, na
maturidade de sua vida e de suas produções, em especial, com a sua entrada [e visibilidade]
46Diário Nacional, Esboça-se, nesta capital, um sério movimento católico-universitário., 664. ed. p. 5, 1929.
47VIEIRA PINTO, Álvaro, Registro: Jubileo de S.S. Pio XI, A Ordem: Órgão do Centro D. Vital, Anno X N. 5 (nova Seria), fevereiro. p. 63–
71, 1930.
48 […] Em outubro de 1934, animado por aquilo que Alceu Amoroso Lima chamou de “reação espiritualista”, ingressou na Ação
Integralista Brasileira (AIB), grupo de inspiração fascista sob liderança de Plínio Salgado. (CÔRTES, 2003, p. 316)
49Em 1931, assumiu, como acadêmico de medicina, a vice-presidência da Ação Católica Universitária (AUC). CÔRTES, 2003, p. 316)
50Jornal do Brasil.
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no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, a ser considerado como um 'traidor” dos
princípios cristãos.
2 4 1 Como pensam os estudantes brasileiros
A primeira entrevista, recuperada digitalmente, foi concedida pelo jovem Vieira Pinto
à Revista Movimento Brasileiro (1929):
Estudante de medicina no 3º ano, o Sr. Alvaro Vieira Pinto começou por nos declarar
as suas convicções catholicas integraes, estando em philosofia dentro do thomismo,
que estuda profundamente […] Julga o bolchevismo um estado social anormal, que
tende a findar, terminando talvez por um excesso de ditadura. Sobre o fascismo
reputa-o uma doutrina forte e realizadora, mas duvida do seu carater universal, não
acreditando que seja aplicável ao Brasil, por exemplo. […] Por ultimo, falamos do
ensino medico e respondeu-nos lhe parecer efficiente, pois cursa ainda os primeiros
anos. Acredita que dependa mais do alumno que do professor, cuja influencia
decresce dia a dia. Sobre o ambiente universitario, affirmou resolutamente, ser, em
geral, pessimo. (REVISTA MOVIMENTO BRASILEIRO, número 04, 1929)

A enquete objetivava conhecer o pensamento dos estudantes, as suas tendências e
diretivas.51 Para tanto, as respostas dos entrevistados se organizavam a partir dos tópicos:
crença religiosa, a questão social (fascismo e bolchevismo), o Brasil, o movimento modernista
brasileiro e o ensino.

2 4 2 Vieira Pinto formula a ideologia do desenvolvimento nacional52
No Iseb, o trabalho de Vieira Pinto ganhou notoriedade. Tanto que na entrevista
Álvaro Vieira Pinto formula a ideologia do desenvolvimento nacional – da erudição
desinteressada à participação – um sábio e um mestre, é apresentado como “essa figura quase
desconhecida de sábio” posta em evidência no mundo dos estudiosos com o surgimento de
“Ideologia e desenvolvimento nacional”.

Werneck Sodré (1957) destaca certa perspectiva

da trajetória de Vieira Pinto, agora homem de pensamento na maturidade de suas ações,
reflexões e produção.

53

O movimento que atualmente se processa na sociedade brasileira no domínio do
pensamento e da ação, e que se está denominando de “desenvolvimento”, define-se
51Movimento Brasileiro, Como pensam os estudantes brasileiros, 4. ed. p. 17, 1929.
52SODRÉ, Nelson Werneck, Última Hora, Álvaro Vieira Pinto formula a ideologia do desenvolvimento nacional - da erudição
desinteressada à participação - um sábio e um mestre, 2018. ed. p. 13, 1957.
53Ibid.

30
como sendo uma original tomada de consciência de nossa realidade, por parte dos
filósofos, sociólogos, historiadores e políticos nacionais, e que consiste em
compreender a nossa existência, de conceituar os problemas que nos afligem e
decidir das soluções convenientes do ponto de vista unicamente do nosso ser próprio
e dos nossos interesses. [...]
Parece-me que estamos vivendo uma das fases mais ricas de nossa existência. É uma
fase eminentemente positiva, caracterizada por uma quantidade talvez inédita de
aspectos e fatores favoráveis. Nenhuma razão assiste aos que querem ver o nosso
tempo como um momento de desolação, de tristeza e de infelicidade. Esse é o fruto
de um julgamento emocional, quase sempre motivado por frustrações que toldam o
bom senso e a vista objetiva das coisas. A meu ver, dá-se nesse instante uma eclosão
de forças vãs no seio da massa, que, começando agora a encontrar a sua expressão
consciente, levarão em breve à plena formação de uma cultura brasileira que
corresponderá de fato ao substrato material e social novo que se está gerando. Essa
cultura será a expressão do humanismo do nosso tempo sob suas peculiaridades
brasileiras. Um papel relevante caberá à filosofia na produção dessa cultura. Só
agora o Brasil se encontra realmente em condições de poder ter a sua cultura
própria, de vez que até agora não estavam libertadas as forças interiores capazes de
configurarem uma cultura original. Por isso, tínhamos necessariamente que viver
culturas estranhas, sem poder utilizá-las, tal como agora começamos a fazer, apenas
como contribuições universais para a concretização de nossa cultura específica.
Minhas atividades dividem-se entre a Faculdade Nacional de Filosofia e o Instituto
Superior de Estudos Brasileiros. Na primeira, inclusive por solicitação de um grupo
de alunos, pretendo intensificar os estudos que possam contribuir para dar àquela
Faculdade um papel mais atuante na criação dessa nova cultura. No I.S.E.B., ao lado
do curso regular que me compete fazer, tem o Departamento de Filosofia um
programa de publicação de textos importantes do pensamento atual, para o que
traduzi alguns trabalhos de Karl Jaspers, a saírem brevemente. Igualmente, iremos
editar um livro-fonte, uma antologia da Filosofia brasileira, pela qual possamos dar
ao estudante uma seleção de trechos representativos dos nossos pensadores, tudo
acompanhado de introduções e informações orientadoras, de modo a que, por esse
único livro, se possa ter uma visão verdadeira do que foi nosso pobre passado
filosófico. Só assim se compreenderá que essa pobreza não foi acidental, mas era
consequência inevitável da ausência de condições reais para o surgimento da cultura.

A matéria apresentou as respostas de Vieira Pinto a partir de três questões: Como
define o desenvolvimento no Brasil. Quais as forças interessadas nesse desenvolvimento?
Como vê a cultura no Brasil nesta fase? Quais seus projetos no campo de sua especialidade?
2 4 3 O Clube da Lanterna em Ação
Na nota “O Clube da Lanterna em ação 54”, o colunista José Mauro55 explicita que
Vieira Pinto, fez declarações ao jornal, negando a publicação do jornal Clube da Lanterna, a
qual informava uma visita sua a Luís Carlos Prestes, acompanhando Roland Corbisier que
54 Em agosto de 1953 Lacerda fundou no Rio de Janeiro o Clube da Lanterna, congregando diversos parlamentares, principalmente
udenistas, no combate ao governo Vargas. Disponível em:<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/carlos_lacerda[>.
Acesso em ago/2015.
55MAURO, José, Última Hora, O Clube da Lanterna em ação, 3083. ed. p. 3, 1960.
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fora pedir apoio a sua candidatura à Constituinte Carioca.
A propósito da nota publicada no Jornal do Clube da Lanterna, segundo a qual o
Professor Álvaro Vieira Pinto teria feito uma visita ao Senador Luís Carlos Prestes
acompanhando o Sr. Roland Corbisier, que fora solicitar apoio para sua candidatura
à Constituinte carioca, Vieira Pinto afirmava ontem que não tem a notícia o menor
fundamento. Primeiro porque nunca foi visitar o Sr. Luís Carlos Prestes, nem mesmo
sabe onde ele reside; segundo, porque ignora que existiam as pessoas referidas na
nota – Josefa Cardoso e Célio Vieira; terceiro, porque na terça-feira, quando estaria
visitando o líder comunista, achava-se, na realidade, trabalhando em seu gabinete.

2 4 4 diretrizes e bases, ora bolas!
No O Metropolitano – suplemento do jornal Diário de Notícias RJ (1962) – Vieira
Pinto consta na enquete “diretrizes e bases, ora bolas!…”. De acordo com a apresentação da
matéria, após o suplemento ter publicado, na íntegra, a Lei de Diretrizes e Bases que fora
recém-aprovada, são elencados três nomes conhecidos da época, que deram novos
esclarecimentos sobre o significado da lei. Dentre eles, o de Álvaro Vieira Pinto, cujas
declarações iniciam com a sua fala em destaque: “com a qual, sem a qual, tal e qual”.56
[..] "É uma lei que com a qual ou sem a qual, tudo continua tal e qual". Desta forma,
“conscientemente superficial e brejeira”, foi que nos respondeu o professor Álvaro
Vieira Pinto, quando perguntamos se algo nos poderia dizer sobre a lei de diretrizes
e bases da educação, aprovada pelo Parlamento nacional e sancionada pelo
presidente João Goulart. Afirmou, ainda, que a lei não via a modificação do “status
quo”, mas sim regulamentá-lo, em proveito dos grupos que mantêm o poder, e que
só haverá uma verdadeira lei quando esta for feita “pelo povo em seu exclusivo
benefício”.

2 4 5 Representação justa e necessária: universidade é o próprio estudante

O professor Álvaro Vieira Pinto, catedrático da Faculdade Nacional de Filosofia, na
cadeira de História da Filosofia, Diretor do Instituto Superior de Estudos Brasileiros
e a autor de vários livros de repercussão nacional, entre os quais “A Questão da
Universidade”, primeiro lançamento da Editora Universitária", é um dos poucos
professores que se colocam juntamente com os estudantes, na primeira linha da
reivindicação pela participação de um terço dos alunos nos órgãos administrativos
das universidades. Procuramo-lo. […]

56“Com a qual, sem a qual, tudo continua” in: “Diretrizes e bases, ora bolas!”
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Entrevista concedida por Vieira Pinto por ocasião do lançamento de seu livro “A
Questão da Universidade”, o qual marcou, também, o início das atividades da Editora da
União Nacional dos Estudantes (UNE).57
2 4 6 Questão de universidade é livro: editora fez seu primeiro lançamento
São apresentadas declarações de Vieira Pinto sobre a tese desenvolvida por ele em “A
Questão da Universidade” após o lançamento do livro. No tópico conferência e livro:
Procuramos ouvir a respeito do livro “A Questão da Universidade”, o seu autor, o
professor Álvaro Vieira Pinto. Esclareceu-nos que o livro nasceu do desejo de
atender ao convite formulado pela UNE para que escrevesse um trabalho que
inauguraria as atividades da Editora Universitária, trabalho que seria uma
sistematização de suas conferências sobre o assunto, proferidos nos Encontros
Universitários do Centro- Leste e Rio-São Paulo.58

A entrevista segue, organizada nos tópicos: aspecto sociológico, universidade e classe
dominante, falsos objetivos, estudante e estudo e peça fundamental.
2 4 7 Vieira Pinto: o ataque salazarista é uma honra
Em entrevista ao Última Hora RJ (1963), declara59:
Congratulo-me com o fato de ter sido o escolhido para alvo dos ataques que a
ditadura salazarista dirige ao Governo Brasileiro, no momento em que nossa
representação no Conselho de Segurança da ONU vota a favor da independência das
colônias portuguesas.

Vieira Pinto aparece, em tom de explicitação dos acontecimentos, posicionando-se
frente ao que o jornal O Globo publicara a seu respeito.

57Diário de Notícias, Representação justa e necessária: a universidade é o próprio estudante, 12136. ed. 1962.
58VÁRZEA, Ricardo; BONFIM, Beatriz, Diário de Notícias, Questão de universidade é livro: editora fez seu primeiro lançamento,
12118. ed. 1962.
59Última Hora, Vieira Pinto: o ataque salazarista é uma honra, 4119. ed. p. 2, 1963.
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2 5 REPORTAGENS
Vieira Pinto obteve notoriedade pela sua atuação no ISEB, e como diretor, passou a ser
citado na mídia impressa com maior frequência a partir de sua integração ao corpo docente do
Instituto Superior de Estudos Brasileiros na década de 1950. Nos jornais pesquisados,
destacam-se, por exemplo, o lançamento de seu livro “A Questão da Universidade” e as
polêmicas causadas por correspondências oficiais, assinadas por ele, quando atuava como
diretor do referido instituto. As querelas epistolares aparecem nos jornais, registradas nas
reportagens:

2 5 1 Congresso Pró-cuba gera crise
A nota, no UH RJ, informa sobre a crise entre o ISEB e o Itamarati, devido à negação
do visto, pelo chanceler Hermes Lima, aos participantes do Congresso pró-Cuba, dentre eles
Jean-Paul Sartre.60, referindo como “violento” o conteúdo do telegrama da Congregação do
ISEB".
2 5 2 O ministro da educação falará com Hermes Lima sobre a atitude do ISEB
No O Globo “O ministro da educação falará com Hermes Lima sobre a atitude do
ISEB”. A questão envolveu a realização do Congresso Pró-Cuba e a postura do chanceler
sobre este evento. No telegrama, enviado a Hermes Lima, a propósito do Congresso de
Solidariedade à Cuba, a congregação isebiana registra veemente repulsa à conduta do
chanceler, que imporia dificuldades à realização do evento, tendo como signatários Nelson
Werneck Sodré, Osni Duarte Pereira, Osvaldo Herber, Vieira Pinto e Domar Campos.61
2 5 3 Insólita agressão ao governo Português
Outra polêmica envolvendo a correspondência do ISEB é registrada na matéria do O
Globo, cujo título é: Insólita agressão ao governo Português. Em nota publicada pelo mesmo
jornal, a Associação Democrática Brasileira (ADB) solidariza-se com o governo português,
60MAURO, José, Última Hora, Congresso pró-Cuba gera crise (Crise entre o ISEB e o Itamarati), 1107. ed. p. 5, 1963.
61O Globo, O ministro da educação falará com Hermes Lima sobre a atitude do ISEB, não informado. p. 11, 1963.
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condenando a ação do diretor do ISEB.62 A matéria publicou fac-símile da carta de Vieira
Pinto, pela qual ele recusa a vinda de um etnólogo português para conferenciar sobre cultura,
arte e folclore do povo angolano. Tal recusa, segundo o jornal, é grosseira e insultosa, pois a
sugestão da visita fora feita pelo Itamarati num programa de intercâmbio cultural e artístico
entre o Brasil e os territórios lusitanos de África. E se observa: “Seria aquela mais uma
demonstração da desordem que reina na administração pública”.
2 5 4 Os meios políticos e culturais repudiam a agressão a Portugal
Mais uma matéria no O Globo, Os meios políticos e culturais repudiam a agressão a
Portugal, mantém a polêmica em pauta.63
2 5 5 O diretor do ISEB será convocado para explicar agressão a Portugal
E na seção O legislativo em ação: Câmara dos Deputados consta que “O diretor do
ISEB será convocado a explicar a agressão a Portugal”. 64

2 5 6 Diplomados contra injúria
Nota à imprensa divulgada pela Secretaria Nacional dos Diplomados do ISEB em que
o referido órgão declara que:
as injúrias levantadas contra o Professor Álvaro Vieira Pinto, não só através de
determinados órgãos de imprensa como de certos membros do Congresso, se
incluem numa campanha de proporções muito mais vastas e visam tão somente a
desmoralizar a política externa do nosso Governo e criar as condições necessárias
para impedir a continuidade da luta de emancipação nacional, de que o ISEB é, em
verdade, instrumento indispensável.65

2 5 7 Álvaro Vieira Pinto e os chacais do salazarismo luso-brasileiro
Também no jornal Última Hora – RJ, é publicado o artigo Álvaro Vieira Pinto e os
chacais do salazarismo luso-brasileiro”, financiado por seus autores, e assinado por Álvaro
62O Globo, A ADB solidariza-se com os portugueses e condena a ação do diretor do ISEB, 1963.
63O Globo, Os meios políticos e culturais repudiam a agressão a Portugal, não informado. p. 3, 1963.
64O Globo, O diretor do ISEB será convocado para explicar agressão a Portugal, Não informado. p. 12, 1963.
65Última Hora, Diplomados do ISEB contra injúrias, A04121. ed. p. 2, 1963.
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Lins, Nelson Werneck Sodré, Ênio da Silveira, Di Cavalcanti, que investem contra o jornal
Globo em defesa de Vieira Pinto, pois segundo os autores, se fazia importante e necessário
“esclarecer devidamente o povo brasileiro sobre alguns pontos fundamentais que submetem à
luz clara da verdade as causas reais desse uivar histérico”, em vista das acusações
publicadas pelo O Globo, que noticiava como ofensa, agressão, injúria, ao povo português, a
oposição do ISEB [leia-se Vieira Pinto] contra a ditadura salazarista.
Os autores, no tópico 1 - “Quem é Álvaro Vieira Pinto”, o apresentam resumidamente
como homem de pensamento a serviço da causa nacional. No tópico 2. “Que é o Instituto
Superior de Estudos Brasileiros” sintetizam os objetivos do ISEB. E em “Quem são os
chacais”:
3. RAIMUNDO PADILHA, deputado federal, antigo espião nazista durante a última
guerra (foi assim caracterizado pelo Serviço Secreto Americano) e constante traidor
da Pátria. Não há causa nacional que não conte com sua desprezível figura […]
DANILO NUNES, deputado estadual da Guanabara, general reformado, que assim
começa a pagar sua viagem de turismo a Angola, estipendiada pela ditadura
portuguesa. Faz o jogo simultâneo do imperialismo e do salazarismo; é um arlequim
servidor de dois amos. EURÍPEDES CARDOSO DE MENESES, deputado federal,
figura de proa do IBAD, [...] é homem de poucas luzes e muitas sombras mentais;
GUSTAVO CORÇÃO, escritor e jornalista que se caracteriza pela degradação
profissional a serviço de interesses contrários aos do povo brasileiro e que gostaria
de ser o líder intelectual do catolicismo caboclo, o que não consegue pela sua
incapacidade de influenciar pessoas; O GLOBO, jornal antidemocrático e
antinacional por excelência, sempre a serviço do imperialismo, do salazarismo
obtuso e dos ridículos comendadores da Ra do Acre. Sua campanha atual contra o
professor Vieira Pinto está bem atamancada numa vergonhosa “picaretagem”:
páginas e mais páginas de anúncios em que organizações estatais portuguesas
oferecem ao nosso mercado produtos como café, cacau, madeiras, sisal, cerveja (de
Angola) e, o que é ainda mais grotesco imbecil, fardamento para o exército
português….

2 5 8 Professor Vieira Pinto à CPI: não sou mentor da UNE
Além das polêmicas envolvendo as correspondências, Vieira Pinto figurou nas páginas
dos jornais porque foi citado na Comissão Parlamentar de Inquérito que investigava ações
subversivas da UNE.66

66Última Hora, Professor Vieira Pinto à CPI: “Não sou mentor da UNE”, 4187. ed. p. 2, 1963.
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2 5 9 Vieira Pinto lacônico e contraditório na CPI que apura atividades da UNE
O Globo publicou: “Vieira Pinto lacônico e contraditório na CPI que apura
atividades da UNE”.67 A matéria apresenta:
O professor Álvaro Vieira Pinto, diretor do Instituto Superior de Estudos Brasileiros
– o ISEB – e catedrático da Faculdade Nacional de Filosofia depôs, ontem às 14
horas, perante a CPI que investiga as atividades da UNE. Acompanhavam-no umas
vinte pessoas, entre as quais, o deputado federal Max da Costa Santos e o juiz Osni
Duarte Pereira.

E continua:
Monossílabos e contradições
O diretor do Iseb, na primeira fase do interrogatório, limitou-se a responder por
monossílabos ou frases curtas, dizendo não saber se a UNE recebia subvenções do
Governo federal, não se lembrar de ter contatos com a entidade e que apenas uma
vez ou outra trocara opiniões com estudantes.

2 5 10 Vieira Pinto, Sônia Seganfredo e CPI da UNE
No jornal O Globo, Sônia Saraiva Seganfredo, ex-aluna da Faculdade Nacional de
Filosofia, testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a União Nacional dos
Estudantes (CPI UNE) ao lado do deputado Raimundo Padilha, surgem como opositores
ferrenhos a Vieira Pinto e figuram como denunciantes de atividades subversivas da UNE. O
subsídio material [prova dos fatos] às suas denúncias são o professor Vieira Pinto, indicando
por eles como mentor de tais atividades e seu livro “A Questão da Universidade”. As
denúncias são informadas, pelo jornal O Globo, por meio das reportagens: Sônia Seganfredo
dá à CPI os nomes dos reais chefes da UNE68; em Sônia Seganfredo pediu que a CPI
convoque parlamentares acusados69, registra-se No tópico TEORIA DAS GUERRILHAS:
O Deputado (Raimundo Padilha) leu trechos do livro do Sr. Viera Pinto sobre os
movimentos de greves com objetivo de alcançar um fim diferente do pretexto
anunciado, em técnica de guerrilha. A depoente confirmou que essa é a prática na
UNE. A teoria do Sr. Vieira Pinto não ficou no plano teórico. Às vezes qualquer
motivo serve para alcançar outros objetivos. Outro dia foi a lista tríplice da
Faculdade Nacional de Filosofia, antes uma greve na Faculdade de Ciências
Médicas de aparência inocente, transformou-se em movimento de rua, até impedir a
67O Globo, Vieira Pinto lacônico e contraditório na CPI que apura atividades da UNE, Não informado. p. 16, 1963.
68O Globo.
69O Globo, Sônia Seganfredo pediu que a CPI convoque parlamentares acusados, não informado. p. 6, 1963.
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realização das provas parciais de junho.
Inquirida se o Sr. Vieira Pinto aparece para a assumir a responsabilidade de suas
teorias, respondeu que o professor sempre foge às reuniões e ao debate. Mas 4 ou 5
catedráticos defendem seus pontos de vista, nas reuniões da Congregação, às quais
nunca foi. Sobre o problema de co-governo, preconizado pelo Sr. Vieira Pinto e
levantado pelo Sr. Raimundo Padilha, concordou a depoente em que a Universidade
do Povo, onde há esse governo, será universidade muito frequentada, porque o seu
idealizador diz ser ela a Universidade dos analfabetos. Concordou com a expressão
do deputado de que essa teoria não passa de "imbecilização progressiva". Disse que
a tese de co-governo foi tentada agora, com o manifesto em que pede participação
dos estudantes na administração da Faculdade. Os alunos sentem-se no direito de
influir na escolha do diretor da Faculdade e de decidir se este ou aquele preenche os
requisitos que consideram essenciais: democrata e nacionalista. Ao professor
Eremildo Viana chegaram a enviar questionário. Pelas respostas julgariam se o
professor preenchia as qualidades referidas.

E mais uma reportagem Cerca de 30 agitadores comunistas são alunos da Faculdade
de Filosofia compõe a campanha contra o ISEB e Vieira Pinto realizada pelo O Globo70.
No periódico Diário de Natal, do Rio Grande do Norte, Seganfredo faz acusações a
Vieira Pinto por meio dos artigos Inquérito realizado em 1958 provou que imoralidade é
constante na UNE71 e Extremistas inspiraram e dirigiram a greve política deflagrada neste
ano.72
No contexto, Vieira Pinto foi envolvido no inquérito porque, no ano anterior ao artigo
de Seganfredo, em 1957, ele proferia palestras, conferências, aulas, cujas temáticas eram
consciência nacional, (in)dependência e desenvolvimento. E mais um assunto passou a ocupar
seu interesse, as suas reflexões, estudos e adesões nos anos seguintes – a reforma universitária
– sobre a qual proferiu conferência em julho do referido ano.
As questões da reforma universitária mobilizava estudantes de todo o país, engajados
no ano de 1957, em torno do debate sobre os problemas do ensino com o objetivo de
integrarem o Ensino Superior no processo de desenvolvimento nacional de acordo com
reportagem publicada pelo Última Hora - RJ73.

70O Globo, Cêrca (sic) de 30 agitadores comunistas são alunos da Faculdade de Filosofia, não informado. p. 15, 1963.
71SEGANFREDO, Sonia Saraiva, Diário de Natal, Inquérito realizado em 1958 provou que imoralidade é constante na UNE,
6718. ed. p. Terceira Página, 1962.
72SEGANFREDO, Sonia Saraiva, Diário de Natal, Extremistas inspiraram e dirigiram a greve política deflagrada neste ano,
6723. ed. p. Segunda e Terceira página., 1962.
73WANDERLEY, Carlos Alberto, Última Hora, Enquanto o ministro anuncia seis reformas, os estudantes proclamam: rídicula a
dotação orçamentária destinada à educação e à cultura!, 2155. ed. p. 3, 1957.
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2 5 11 Vieira Pinto na CPI: não conheço atividades da UNE

Depois de afirmar que “a atuação revolucionária dos estudantes é imprescindível ao
país”, o sr. Álvaro Vieira Pinto, depondo, ontem, na CPI que investiga as atividades
da UNE, afirmou que “a classe estudantil exerce, na faculdade, a plenitude de seus
direitos, o que lhe permite participar das lutas políticas”.
Ressaltou, em seguida, que “não conhece as atividades internas da UNE, nem
tampouco sabe das possíveis aplicações de verba daquela entidade, o que diz a ela
estar ligado, debilmente, por ter participado de atos públicos, em caráter
profissional, e porque também mantém ligações, há mais de 25 anos, com o meio
estudantil”. OMITIU-SE Quando interpelado pelo deputado Raimundo Padilha a se
pronunciar sobre a ideologia que defende, o diretor negou-se a responder,
ratificando, depois, que “os estudantes não precisam de quem os oriente e os
considera na condição de administrados e administrantes, e não como governados e
governantes”.USA ARMA Face ao silêncio sistemático do professor Álvaro Vieira
Pinto ante as indagações que lhe eram dirigidas, o deputado Raimundo Padilha disse
que “o mestre não joga bomba, mas arma o braço do estudante para arremessá-la
através das instruções que deu em seu livro ”A Questão Universitária”.Logo após o
membro da CPI leu um trecho da obra do sr. Álvaro Vieira Pinto, destacando os
trechos em que defende a liquidação da atual sociedade de classes existentes no país
em favor de outra mesmo que seja preciso violência. O diretor do ISEB limitou-se a
dizer que “pelo menos assumia a responsabilidade do que escreveu”. Adiante, o sr.
Raimundo Padilha indagou ao depoente se queria a implantação de uma sociedade
monoclássica no Brasil, do que também não obteve resposta. O parlamentar, em
vista disso, se recusou a continuar com suas interrogações, revelando que “o
professor não estava disposto a ajudar a Comissão Parlamentar de Inquérito”.

A reportagem sobre o depoimento de Vieira Pinto na CPI da UNE 74 é a principal
chamada da página.

2 6 RESENHAS
Algumas resenhas foram recuperadas dos jornais no acervo pesquisado sobre “A
Questão da Universidade” e “Consciência e Realidade Nacional”.
2 6 1 A vida e os livros
No O Semanário, suplemento do Diário de Notícias RJ (1959), em sua coluna “Notas
de Crítica”, no tópico “A vida e os livros”, Nelson Werneck Sodré resenha, a partir da leitura
dos originais, a obra de Vieira Pinto, que não fora lançada ainda.
com o título

Esta obra seria lançada

“Consciência e Realidade Nacional”. Antes disso, fora noticiado, em nota do

colunista José Mauro, do jornal Última Hora, que o livro “Gênese e formas de consciência
74Diário de Notícias, Vieira Pinto na CPI: não conheço atividades da UNE, 12557. ed. p. 10, 1963.
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nacional” estivera em revisão final [as 1200 páginas] pelo próprio Álvaro Vieira Pinto.75
2 6 2 Consciência e Realidade Nacional

No Diário de Notícias RJ, é publicada apresentação e seleção de “Consciência e
Realidade Nacional”, na coluna “Radiografia dos livros: trechos para uma reflexão e uma
crítica”.76

2 6 2 A Reforma Universitária
Sodré apresentará, na sua coluna, no tópico A Reforma Universitária, resenha sobre o
livro “A Questão da Universidade” de Vieira Pinto no ano de 1962.77

2 6 3 Álvaro Vieira Pinto: um homem e um mestre
Em 1963, Nelson Werneck Sodré assina artigo que biografa Vieira Pinto sob o título
Álvaro Vieira Pinto: um homem e um mestre.78
2 7 ARTIGOS DE OPINIÃO
Na sequência, são apresentados os artigos de opinião nos quais Vieira Pinto é a
temática ou é citado. Em especial, se destacam 12 artigos de Gustavo Corção, quem, entre os
anos de 1962 e 1967, em sua coluna, investia, mordaz e pejorativamente, contra Vieira Pinto.

75SODRÉ, Nelson Werneck, O Semanário, A Vida e os Livros, 170. ed. p. 9, 1959.
76FÉLIX, Moacir, Radiografia dos Livros: Trechos para uma reflexão crítica "Consciência e Realidade Nacional, Diário de Notícias, p. 4–
5, 1962.
77SODRÉ, O Semanário.
78SODRÉ, Diário de Notícias.
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2 7 1 Coluna Ideias e Impressões – Gustavo Corção
Ainda no Diário de Notícias RJ, foram recuperados doze artigos de opinião sobre
Vieira Pinto e sua obra, escritos pelo articulista Gustavo Corção. Na sua coluna “Retrato sem
retoques”, Adalgisa Nery enaltece o ISEB, citando, dentre outros nomes, o de Álvaro Vieira
Pinto.

2 7 2 Reforma Universitária
No suplemento literário do Diário de Notícias, na coluna “Ideias e Impressões”, foram
encontrados 12 artigos de Gustavo Corção nos quais figuram suas críticas sarcásticas,
mordazes, que vituperam Vieira Pinto. No primeiro artigo encontrado, sob o título Reforma
Universitária, o articulista, para referir-se a Vieira Pinto, utiliza a expressão “sempre ouvi
dizer” e, chamando-o de “homem de esquerda”, Corção apresenta sua análise a partir de
recortes de entrevista com Vieira Pinto, publicada no suplemento estudantil do Diário de
Notícias com o título R.U diz respeito aos que não estão, registrando, dentre outros, o
seguinte comentário: “A Reforma desejada e pregada pelo professor Vieira Pinto não tem
nenhuma referência àqueles ideais singelos que o senso comum indica e que todos os
estudantes-que-estudam desejam”79
2 7 3 Conversa num elevador da Faculdade Nacional de Filosofia
Na sequência, Corção ambienta sua crítica na FNFi. Ali, num elevador, é capturada a
conversa de representantes de “um grupo de precoces aventureiros, seguidores da concepção
analfabetista sustentada por Vieira Pinto, e que assediavam a FNFi com uma ofensiva
demagógica, de visível interesse político, tendo como bandeira a fórmula do 2º vestibular”.
[…].
E continua, após mais algumas considerações.80
Os analfabetistas foram vencidos na recente reunião da Congregação por 16 a 8. Na
saída, dentro do elevador, os cinco ou seis analfabetistas furiosos externaram seus
79CORÇÃO, Gustavo, Diário de Notícias, A Reforma Universitária, 12061. ed. 1962.
80CORÇÃO, Gustavo, Diário de Notícias, Conversa num elevador da Faculdade Nacional de Filosofia, 12065. ed. p. 2, 1962.
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sentimentos.
— Isto que é democracia! gritava um moço baixinho de espinhas no rosto.
— Perdemos porque o elemento cretino é sempre mais numeroso que o inteligente,
disse um outro, de camisa azul-celeste, sem notar que sua afirmação constituía uma
formal heresia dentro do novo credo ensinado pelo professor Vieira Pinto.
— Dezesseis a oito, é de amargar!!
— É por isso, resmungou um rapaz alto, meio escuro, ou meio sujo, com barba
crescida e rala, é por isso que agora sou pela Revolução Russa para encostar todos
eles no “paredón”!!! (CORÇÃO, 1962, p. 2)

2 7 4 O planisfério do descalabro
Em “O planisfério do descalabro”, Corção (1962, p. 18) tece considerações sobre
política, ciência, economia, e, quase no final do artigo, escreve:81
Ultimamente, até a Universidade, como vimos, deixou de ser universidade, e a
passou a ser uma coisa cujo objetivo primeiro é o de substituir a classe dominante
que o sr. Vieira Pinto não gosta por uma outra classe dominante que ele gosta, por
gostar de arame farpado, lavagem de cérebro, mordaça e outros ingredientes da
sociedade perfeita de seus sonhos. Nesse meio tempo universidade deixa de ser
universidade, para ser trunfo do jogo, meio instrumento, ou bandeira de
congraçamento dos que têm o mesmo paladar acima especificado.

2 7 5 A Questão Universitária
Opondo-se, uma vez mais, em seu artigo “A questão Universitária”, manifesta-se
sobre Vieira Pinto. Sem preâmbulos e elucubrações, volta a registrar um sarcástico (e
paradoxal) desinteresse ao anunciar o lançamento do livro “A questão da universidade”.82
O leitor desmemoriado ou desatento aos fenômenos típicos da já famosa realidade
brasileira talvez não ligue o nome à pessoa daquele entrevistado [Vieira Pinto] que,
meses atrás, (…) fez curiosíssimas declarações sobre o problema universitário no
Brasil. Sendo o Brasil um país de maioria analfabeta (e parecendo impossível
combater a vergonhosa enfermidade social pelos métodos usados em outros países,
isto é, ensinando e estudando), e devendo haver perfeita conformidade entre as
instituições e a realidade nacional, concluía o sr. Vieira Pinto que a universidade,
aqui no Brasil, deve ser de analfabetos, e para analfabetos. Agora, com o mesmo
título, lança o sr. Vieira Pinto um livro. Será um livro inventado com caracteres
novos, uma espécie de Braille para analfabetos? Por outro lado, se o livro se oferece
aos que ainda sabem ler, imagino que contenha o desenvolvimento daquela tese
original e audaciosa. (Corção, 1962, p. 2)

81
CORÇÃO, Gustavo, Diário de Notícias, O planisfério do descalabro, 12067. ed. 1962.
82CORÇÃO, Gustavo, Diário de Notícias, A Questão Universitária, 12119. ed. p. 2, 1962.
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2 7 6 Uma aula de metafísica
No próximo artigo recuperado, o articulista escreveu sobre uma aula a que tinha
assistido no Centro Dom Vidal com D. Irineu Pena sobre potência e ato, dizendo sentir
intensamente, fato raro para ele, a beleza única das ideias nuas.83 E segue:
O bom professor aplicava as ideias de potência e ato aos problemas das substâncias
e movimentos. Os grandes temas, com a juventude de muitos séculos, passavam
diante dos alunos, dos discípulos atentos. […]. Foi nesse momento que começou lá
fora, na rua, um rugido de vozes que certamente estavam martelado o tam-tam de
algum “slogan”. Cresceu o ruído, pipocaram os alto-falantes. E então nós
compreendemos que era uma manifestação dita estudantil, que reivindicava o ideal
de mediocridade apregoado pelo sr. Vieira Pinto (Universidade para analfabetos num
país de analfabetos), e que chamava de privilégio odioso e antidemocrata o fato de
alguns estudantes passarem nos vestibulares e outros não.

2 7 7 Cultura Alienada
Em “Cultura alienada”84, Gustavo Corção critica Vieira Pinto e o seu livro “A questão
da universidade”, editado pela UNE, destacando alguns trechos da obra: “A cultura que a
Universidade produz, e um pouco mais largamente contribui, para difundir é, por definição, a
cultura alienada”. O autor chama Vieira Pinto de ressentido por serem estrangeiros, e não
proletários, os autores, descobridores e inventores. E conclui ironicamente:
O livro que o sr. Vieira Pinto escreveu e que a UNE, a nossa custa, editou, contém
outras passagens menos claras e talvez ainda mais tolas do que esta que
transcrevemos. Moralidade, tirada de Boileau: “Un sot trouve toujours un plus sot
que l'admire”. 85 Mas agora vejo que deixei escapar o ranço de uma cultura
alienada… (CORÇÃO, 1962, p. 2)

2 7 8 As Pombas
Retomando o soneto “As pombas” de Raimundo Correia, Gustavo Corção comenta a
saída dos estudantes da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil e da
Universidade de Belo Horizonte da cúpula da UNE: “agora são os mineiros que, no azul da
adolescência, as asas soltam” curiosamente citando Vieira Pinto, “que se desligaram da falsa
cúpula que faz política, e política alienada como diria o professor Vieira Pinto, à custa da
vida e carreira dos moços brasileiros.” No mesmo artigo aparece o deputado Raimundo
83CORÇÃO, G., Diário de Notícias, Uma aula de metafísica, 12143. ed. p. 2, 1962.
84CORÇÃO, Gustavo, Diário de Notícias, Cultura Alienada, 12175. ed. p. 2, 1962.
85 Nota de tradução da autora: “Um tolo sempre encontra um tolo maior para admirar.”
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Padilha:
A imagem do pombal talvez me haja acudido à mente por causa do milho e outro
Raimundo. Pombo lembra milho; milho lembra dinheiro, e geralmente mal
adquirido; e Raimundo Correia lembra Raimundo Padilha, o bravo deputado que
acaba de reclamar uma comissão parlamentar de inquérito para o uso que os espertos
precoces fazem das verbas enormes que recebem. Passa de 2 bilhões a soma que os
governantes colocam nas mãos desses imaturos. Eu não acredito muito em comissão
parlamentar, mas acredito em opinião pública. (1962, p. 2)

2 7 9 Os filhos sabem mais do que os pais porque têm a vivência
A crítica no artigo Os filhos sabem mais do que os pais porque têm a vivência 86 se
desenvolvem em função dos valores cristãos num contraponto ao que ensina a FNFi.
Ressurgem as elucubrações:
A pobre mãe aflita veio procurar o velho professor por causa da filha, que está na
Escola Nacional de Filosofia, e que vive a agredir os critérios, as convicções da
família cristã em que nasceu e cresceu. Agride com especial ferocidade a piedade
católica da boa mãe. O que é que a Igreja fez pelas estruturas sociais? Os comunistas
dirigem-se ao povo, enquanto os católicos, etc., etc. A pobre mãe desolada, que vê
sua filhinha, levada por maus conselhos, ofender a cruz de Nosso Senhor, fica sem
saber responder. É ignorante, diz ela. Não tem argumentos. Não sabe fazer que
neutralizem as frases feitas na Faculdade Nacional de Filosofia. […] Coitada da mãe
que vê a filhinha ficar cretina, pedante, justamente quando pensa que está ficando
sábia. Expliquei-lhe, à mãe, que o velho professor estava nas mesmas condições, e
que, para a mocinha, ninguém é indicado para indicar as coisas maiores da vida, do
que um velho professor. […] O que a mãe desolada pode fazer é rezar, é crucificarse para que a filha possa ver nela o reflexo de alguma coisa mais alta do que os
conselhos do professor Vieira Pinto. (CORÇÃO, 1963, p. 2)

2 7 10 Começou o retrocesso
Mais uma representação mordaz, pejorativa de Vieira Pinto, na análise de Corção
(1965, P. 2), efetivou-se em seu artigo Começou o retrocesso87:
Venham, venham, venham, porque o Brasil é um país tolerante, um país incapaz de
matar uma mosca, um país compreensivo! Um professor ensinava marxismo em vez
de ensinar filosofia para que era pago: que fizeram com ele? Mandaram-no para casa
com todos os vencimentos. E agora com a volta do sr. Juscelino e com a eleição de
Negrão, provavelmente será o professor reintegrado, e continuará com a pregação
interrompida por alguns meses.

86CORÇÃO, Gustavo, Diário de Notícias, Os filhos sabem mais do que os pais porque têm a vivência, 12381. ed. p. 2, 1963.
87GUSTAVO CORÇÃO, Começou o retrocesso.
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2 7 11 A conspiração abortada
No artigo “A conspiração abortada”88, a partir de que foi abortada a conspiração de
assassinato do presidente Castelo Branco, dos generais Justino Alves e Muniz de Aragão e do
governador Meneghetti, Corção tece análise sobre a sobrevivência do comunismo e o perigo
disto para o Brasil, citando a falta de efetividade dos IPM (inquéritos policiais militares,
instaurados pelo governo da ditadura militar). O IPM da FNFi, segundo o articulista, resultou
sem efeito, haja vista a atuação de docentes que continuaram a ensinar “as mesmas bobagens
que ensinavam no tempo do professor Vieira Pinto” (Corção, 1966, p. 2).
O meu receio é que apareça um dia no Brasil um real líder socialista. Confesso que
não vejo por enquanto sombra dele, mas o fato é que, se aparecer, encontrará o
Brasil desarmado nessa trincheira. Uma das provas está na inocuidade da maioria
dos IPM como por exemplo o da Faculdade Nacional de Filosofia, onde continuam
alguns professores a ensinar as mesmas bobagens que ensinavam no tempo do
professor Vieira Pinto. (CORÇÃO, 1966, P. 2)

2 7 12 A Agitação Estudantil

Sobre uma mobilização de estudantes ocorrida na frente da Faculdade Nacional de
Filosofia89, Gustavo Corção escreveu:
Não se tratava de manifestação estudantil propriamente dita, isto é, de manifestação
de estudantes em torno de problema de estudantes, e sim de uma manifestação em
que os estudantes são usados para a monótona apregoação do descontentamento
político de alguns, e para a difusão de lugares comuns comunistas que já encheram
de enfado o mundo inteiro. Querem, por exemplo, eleições livres com extensão do
voto dados aos analfabetos, tal e qual como queriam os comunistas nos tempos
saudosos do professor Vieira Pinto. Sabendo que o país está conturbado pelos maus
governos, e que aquilo que chamam liberdade lhes permite a chegada ao poder, eles
colocam nas bocas imaturas esse pedido de eleição livre que será o caminho para a
abolição total das eleições e das demais liberdades. […] Acho que o governo faz
bem em permitir que os estudantes passem pelas ruas da cidade ostentando cartazes
com ideias e críticas; mas acho que não faz bem em permitir as manifestações que se
traduzem com insultos ao presidente da República, como ontem fizeram os jovens
teleguiados. Também acho que o governo se omitirá se não procurar investigar quais
são os agitadores, os cabeças, que mais uma vez comprometem e perturbam a nossa
mocidade. O que é indispensável ao encaminhamento de tantos problemas que nos
88CORÇÃO, Gustavo, Diário de Notícias, A conspiração abortada, 13282. ed. p. 2, 1966.
89CORÇÃO, Gustavo, Diário de Notícias, A Agitação Estudantil, 13297. ed. p. 2, 1966.
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afligem é não permitir que volte, sobretudo no meio juvenil e no meio militar, o
terrível descrédito da autoridade que vimos no governo Goulart, produzido aliás por
iniciativa do próprio governo. Aquela atmosfera de dois anos atrás não pode, não
deve voltar. (CORÇÃO, 1966, p. 2)

E por fim, Gustavo Corção anuncia 90, sarcasticamente, e relembrando Vieira Pinto, a
criação do Colégio do Brasil que, segundo ele, é a máscara para o retorno do “falecido ISEB”.
O famoso instituto que se celebrizou sob a sigla ISEB pelo afã com que pretenderam
seus dirigentes e pedagogos promover a sovietização do Brasil, e que foi
oficialmente desmontado pela Revolução de 64, com a cassação de alguns de seus
mais velozes animadores, reaparece com denominação nova e máscara transparente.
Essa máscara, aliás, é imediatamente decifrada por todo o mundo. Antigamente, no
meu tempo de infância, o mascarado era o misterioso terrível que chegava perto de
você com voz fanhosa e perguntava: Você me conhece? O Colégio do Brasil não se
dá ao trabalho de nasalar a voz. Dona Maria Ieda Linhares, por exemplo, ensinava
marxismo em 1964 (sob pretexto de ensinar história) com a mesmíssima empostação
que tem hoje na nova instalação. […]
O ensino de História é o Cavalo de Troia da pregação marxista, é a introdução, ou a
apologética da nova fé. E é por isso que o novo Colégio do Brasil desenvolve grande
atividade nesse setor. Eu já disse que dona Ieda era professora da Faculdade
Nacional de Filosofia? Era e continua a ser. O professor Vieira Pinto poderá apelar
para o Supremo Tribunal Federal pedindo um instrumento qualquer que lhe permita
voltar à perversãozinha comovente e compreensiva que vinha fazendo com o
assentimento de muitos professores da FNF, e principalmente daqueles que tiveram
a ideia de propor a rasura de uma famosa ata onde se contavam histórias de
chantagem sexual. (CORÇÃO, 1967, p. 2)

2 7 13 Renovação da mentalidade brasileira

A articulista enaltece, neste artigo, publicado na sua coluna Retrato sem retoque o
ISEB, citando, dentre outros nomes, o de Álvaro Vieira Pinto.91 E assim se pronuncia:
Dadas as razões que motivaram a criação do ISEB, no seu curso estão incluídos os
setores de Filosofia, da Economia, da Sociedade e da Ciência Política, orientados
por nomes como Roland Corbisier, Álvaro Vieira Pinto, Cândido Mendes de
Almeida, Hélio Jaguaribe, Guerreiro Ramos e Ewaldo Correia Lima, todos dispostos
a intensificar o conhecimento dos problemas nacionais, retirando, assim, o Brasil de
um emudecimento que agrava o tumulto de suas forças criadoras, substituindo
vácuos por fontes de energias defensivas. O Instituto Superior de Estudos Brasileiros
decide-se à tomada de consciência com a nossa realidade, alargando os espíritos
numa visão histórica segura e global, canalizando no processo de desenvolvimento
90CORÇÃO, Gustavo, Diário de Notícias, A ressurreição do ISEB, 13836. ed. p. 2, 1967.
91NERY, Adalgisa, Última Hora, Renovação da Mentalidade Brasileira, 2293. ed. p. 3, 1960.
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econômico na linha da interpretação exata dos valores nacionais […] (NERY, 1960,
p 3)

2 7 14 Consciência e realidade nacional
O primeiro artigo92 sobre Consciência e realidade nacional, obra de Vieira Pinto, foi
publicado no Diário de Notícias – RJ.
Com a publicação do ensaio “Consciência e Realidade Nacional”, levada a efeito no
ano de 1960 pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), mestre Vieira
Pinto revogou o princípio de que não havia filósofo em língua portuguesa, e assumiu
de modo definitivo a condição de ideólogo principal do desenvolvimento brasileiro.
[…] Empenhado na construção de um historicismo dinâmico voltado para a
captação das leis básicas que regem o processo social interno e para a própria
configuração, fenomenológica da revolução estrutural brasileira, o pensador patrício
aponta no trabalho a motivação criadora e na massa trabalhadora o elemento social
modelador da nossa história e da nossa cultura, sistema esse que, além de colocar o
problema do desenvolvimento em bases indutivas e experimentais, oferece os
lineamentos gerais da única solução plausível e viável de organização científica da
nação brasileira. Ao expor exaustivamente uma após a outra as categorias que
presidem o pensamento autêntico, Mestre Vieira nunca as trata no mero plano lógico
e abstrativo, tal como invariavelmente costumam aparecer nos compêndios
consagrados da epistemologia transcorrida, submetendo, muito pelo contrário, o
enfoque de cada uma delas, à mais lúcida concreticidade, tornando como se pode
imaginar extremamente prática e inteiramente desacademicizada a sua produção
filosófica. (MONTEIRO, 1963, p. 4)

2 8 RESUMOS
2 8 1 Elaboração da cultura nacional
Na reportagem, são apresentados os tópicos gerais da conferência Elaboração da
Cultura Nacional, proferida por Vieira Pinto. Tal conferência marcava a abertura de um curso
sobre Cultura Brasileira promovido pela Associação dos Diplomados do ISEB (ADISEB) e
ISEB.93

2 8 2 RU: aspectos sociológicos

Micha El R.Wallauscheck publicou no jornal Diário de Notícias sob o título: RU:
92MONTEIRO, Ezequiel, Diário de Notícias, Consciência e Realidade Nacional, 12469. ed. p. 4, 1963.
93O Semanário, A cultura nos países subdesenvolvidos, 266. ed. p. 8, 1961.
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aspectos sociológicos94 o resumo da conferência sobre reforma universitária proferida por
Vieira Pinto no I Encontro Universitário do Centro-leste, em 1961.
2 8 3 R. U. diz respeito aos que “não estão”
A matéria R. U. diz respeito aos que “não estão”, no Diário de Notícias, traz, também,
em linhas gerais, tópicos da conferência sobre o tema Reforma Universitária, que o professor
Álvaro Vieira Pinto, diretor do ISEB, pronunciou em São Paulo.95

2 8 4 Universidade para todos

Na coluna Por trás da cortina, é apresentado o resumo da palestra de Vieira Pinto
proferida em Curitiba afim da temática reforma universitária.96
Um professor universitário é um marginal, "um marginal superior". Esta e outras
conclusões (abaixo anotadas) surgiram durante a palestra do professor Álvaro Vieira
Pinto, diretor do ISEB e catedrático de Filosofia da Universidade do Brasil, no
auditório da Reitoria, falando sobre a reforma universitária […]. (BACK, 1962, p. 2)

2 9 LANÇAMENTOS
As publicações dos livros de Vieira Pinto foram realizadas pelo ISEB e pela editora
Civilização Brasileira. Constam três livros: Consciência e Realidade Nacional, A Questão da
Universidade e Por que os ricos não fazem greve, dos quais o segundo foi lançado pela
Editora UNE, o primeiro e o terceiro compõem a Coleção dos Cadernos do Povo Brasileiro
CPB.

94WALLAUSCHEK, Micha el R., Diário de Notícias, RU: aspectos sociológicos, 11980. ed. 1961.
95Diário de Notícias, r.u diz respeito aos que “não estão”, 12038. ed. p. 22, 1962.
96SYLVIO C. BACK, Última Hora, Universidade para todos, 314. ed. p. 3, 1962.
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2 9 1 Consciência e Realidade Nacional
Em 1961, foi lançado “Consciência e Realidade Nacional” no auditório do ISEB. 97; 98;
99 100

;

.

2 9 2 A Questão da Universidade
O lançamento de “A Questão da Universidade”, com tiragem de 5000 exemplares a
290 cruzeiros, marcou também o início das atividades da Editora da UNE no ano de 1962. 101
Vieira Pinto recebeu, pela obra publicada, foi condecorado com a medalha da União
Internacional de Estudantes.102
2 9 3 “Por que os ricos não fazem greve?” na Coleção CPB
Dentre os cinco títulos da primeira coleção do “Cadernos do Povo Brasileiro”(CPB),
editora Civilização Brasileira no ano de 1962, figurava “Por que os ricos não fazem greve?”
de Vieira Pinto.103
2 9 4 O que foi o Tenentismo?

Em 1963, “O que foi o Tenentismo?” é lançado na coleção dos CPB, com prefácio
dos editores Vieira Pinto e Ênio Silveira.104

2 10 NOTAS EM COLUNAS SOCIAIS
Por meio dessas notas, encontramos relatos sobre o cotidiano de Vieira Pinto, somados
ao seu perfil de homem culto, erudito.
97Última Hora, Convite aos Nacionalistas, 325. ed. p. 5, 1961.
98Úlltima Hora.
99Novos Rumos, Vieira Pinto lança o seu novo livro, 129. ed. 1961.
100Renard Perez, Última Hora, Prêmio Nobel e Outros Assuntos, 3425. ed. p. 13, 1961.
101FILHO, Oswaldo Gouveia, Última Hora, A Questão da Universidade, 850. ed. p. 10, 1962.
102José Mauro, Última Hora, Editora, B03648. ed. p. 3, 1962.
103Última Hora, Cadernos do Povo Brasileiro: O povo tem agora nas mãos a resposta às suas mais sérias indagações., 958. ed.
p. 6, 1962.
104Última Hora, O “Tenentismo”, 4225. ed. p. 3, 1963.
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2 10 1 Coluna Na Hora H – José Mauro – UH RJ
1958 – destaca-se o pedido de demissão do professor G. Ramos do ISEB e o aguardo
do pedido de demissão de Vieira Pinto. Esta nota se refere à crise no ISEB, provocada pela
publicação do livro O nacionalismo na atualidade brasileira, de Hélio Jaguaribe, que causou
reações negativas por parte dos movimentos sociais e estudantis.

O livro foi chamado de

“entreguista” e causou desconfiança na opinião pública: UNE, entidades sindicais etc.105; 106
1960 – “Sartre visitou o morro da Babilônia”, (1960), sobre a presença de Simone de
Beauvoir e Sartre no Brasil, a nota do colunista “Sartre visitou o Morro da Babilônia” informa que o filósofo se mostrava impressionado com o problema das favelas no Brasil,
assunto sobre o qual sempre discutia com amigos brasileiros. Dias antes, Simone de Beauvoir
e Sartre haviam subido o morro para conhecer o trabalho de Renee, freira francesa residente
no morro, e que se dedicava integralmente aos favelados. O trabalho social (como enfermeira
e assistente social) da freira foi levado ao conhecimento de Simone por intermédio de uma
amiga em comum de Renee e Beauvoir.
Na mesma coluna, ainda sobre a presença de Sartre no Brasil, a informação é de que,
na manhã de 29/08/1960, em encontro no bar do Hotel Miramar em Copacabana, uma
conversa de mais de três horas ocorrera entre Jean-Paul Sarte, Roland Corbisier, Cândido
Mendes de Almeida e Álvaro Vieira Pinto sobre nacionalismo e colonialismo.

107

1962 - “Álvaro Vieira Pinto, eufórico pelo sucesso de seu livro “A Questão da
Universidade” procura repousar o espírito tocando áreas de Vivaldi ao violino… quem não
repousa são seus vizinhos.108
1962 - “A Questão da Universidade” é vendido pelos estudantes da Faculdade
Nacional de Filosofia.109
1962 – O retorno de Brasília de Vieira Pinto entusiasmado com a atuação do ministro
Brochado da Rocha.110
1963 – Vieira Pinto seria nome cogitado ao cargo de ministro do Ministério da
105MAURO, José, Última Hora, Aguarda-se o pedido de demissão do professor Álvaro Vieira Pinto, 17. ed. p. 9, 1958.
106O Semanário, Jaguaribe escreveu (e ISEB publicou) livro entreguista, 139. ed. p. 11, 1958.
107MAURO, José, Última Hora, Sartre visitou o Morro da Babilônia, 3122. ed. p. 3, 1960.
108MAURO, José, Última Hora, Umas & Outras, 866. ed. p. 5, 1962.
109Última Hora, Estudantes: “show” da greve no acampamento, 3682. ed. p. 9, 1962.
110MAURO, José, Última Hora, Gente por aí, 3725. ed. p. 3, 1962.
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Educação (MEC).111
1963 - “Vieira Pinto, avesso a polêmicas, está furioso com o livro do deputado
Guerreiro Ramos, Mito e Verdade da Revolução Brasileira, que o ataca violenta e
frontalmente. O choque que levou o diretor do ISEB foi violento e até agora Vieira Pinto não
sabe o que fará.”112
1963 – Em churrasco oferecido ao Almirante Cândido Aragão na residência de Ênio
Silveira, estiveram presentes Leonel Brizola, Álvaro Vieira Pinto, Dias Gomes. Na
oportunidade foi discutida a situação política nacional e o lançamento de três manifestos: um
sobre o caso dos sargentos, outro sobre a ameaça à Cuba e um terceiro, examinando aspectos
da vida nacional.113 O Manifesto, a pedidos, foi publicado no UH RJ em :
Ao povo brasileiro
Em face da iminência de um ataque armado a Cuba para derrubar pela força o
regime que a grande maioria do povo cubano escolheu, após anos de dura e
sangrenta luta contra a ditadura, achamos necessário advertir o povo brasileiro das
trágicas consequências que uma invasão de Cuba poderia vir a ter para o porvir não
só dos povos americanos, mas ainda da própria Humanidade. Ante a atual correlação
de forças em luta, talvez essa invasão se transformasse no primeiro ato da Terceira
Guerra Mundial. Governo e povo brasileiros devem ser defensores do princípio da
autodeterminação e do princípio de não-intervenção nos assuntos internos de cada
Nação.114

São signatários do documento personalidades representativas dos vários estratos
sociais (educação, cultura, artes em geral, jornalismo, literatura) dentre eles: Vieira Pinto,
Jorge Amado, Oscar Niemeyer, Di Cavalcanti, Nora Ney, Mário Lago, Paulo Mendes
Campos.
1963 – Vieira Pinto, diretor do ISEB, se mostra seriamente preocupado com a
situação nacional. Mesmo assim, nos momentos de folga, não deixa de tocar Beethoven e
Bach ao violino.115
1963 – Vieira Pinto esteve em longa conversa com o editor Ênio Silveira da editora
Civilização Brasileira, cuja temática era a publicação dos livros do ISEB.116
111Diário de Notícias, AVP cogitado para ministério da educação, 12310. ed. p. 7, 1963.
112MAURO, José, Última Hora, Umas & Outras, 4225. ed. p. 3, 1963.
113Última Hora, Umas & Outras, 4231. ed. p. 3, 1963.
114Última Hora, Ao Povo Brasileiro - Manifesto, 3763. ed. p. 2, 1963.
115MAURO, José, Última Hora, Gente por Aí, 4176. ed. p. 3, 1963.
116MAURO, José, Última Hora, Gente por aí, A01050. ed. p. 3, 1963.
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1964 – O professor Álvaro Vieira Pinto, que se asilou na Embaixada do México, até
alguns dias atrás, circulava, tranquilamente, pelas ruas da cidade, inclusive foi visto num bar
em frente ao Ministério da Educação tomando um cafezinho.117
1964 - “Em matéria de violino o professor Álvaro Vieira Pinto (diretor do ISEB) tem
um terrível rival, que como ele gosta de tocar Beethoven nas horas dramáticas. Trata-se do
deputado (fascista) Raimundo Padilha que, em outros tempos, teria sido amigo de Vieira
Pinto.118

2 10 2 Coluna Literatura de Geir Campos – UH RJ

1963 - “Só dois escritores conseguem viver à custa de seus próprios livros no
Brasil”. Embora citado ao lado de nomes como Fernando Sabino, Rubem Braga, Paulo
Mendes Campos e Guimarães Rosa, Vieira Pinto não sobrevive de suas publicações.119
2 11 Anúncios e/ou divulgação e notas informativas
2 11 1 Aulas
Nota de divulgação de aulas no Instituto Católico de Estudos Superiores – Dr. Álvaro
Vieira Pinto como professor de Biologia Experimental ao lado do Doutor Carlos Chagas
dentre outros professores.120; 121

117MAURO, José, Última Hora, Gente por aí, 1348. ed. p. 3, 1964.
118MAURO, José, Última Hora, Gente por Aí, 1266. ed. p. 3, 1964.
119Última Hora, Só dois escritores no Brasil conseguem viver à custa de seus próprios livros, 714. ed. p. 8, 1963.
120A Batalha.
121Jornal do Brasil.

52

2 11 2 Anúncios
Coleção Cadernos do Povo Brasileiro: “Por que os ricos não fazem greve?” apresenta
a sinopse dos cinco títulos da coleção. “Por que os ricos não fazem greve?”, de Vieira Pinto,
é assim apresentado: “conservando o poder, os interesses dos ricos são mantidos por
manobras de cúpula e seus privilégios, contrários às reivindicações do povo, mantidos a
qualquer custo”.122
2 11 3 Divulgação: “A Questão da Universidade”.
Anúncio de divulgação de “A questão da Universidade”.123
2 11 4 Notas informativas

Nessas notas constam a participação de Vieira Pinto nos eventos de cultura popular e
sessão de autógrafos.

124 125

; . Nessa “noite de cultura popular” reuniram-se integrantes da

“bossa velha” e da bossa nova: Cartola, Zé Kéti, Nara Leão etc., e autógrafos, promovida pelo
Movimento da Reforma Universitária na Faculdade Nacional de Medicina. Vieira Pinto e
demais autores autografaram Cadernos do Povo (Civilização Brasileira). 126 Também se
apresenta o seu livro no ranking como o terceiro dos mais vendidos da semana com a
apresentação da obra Ciência e Existência: problemas filosóficos da pesquisa científica de
Vieira Pinto. O título aparece na lista de não ficção dos Mais vendidos da semana no 3º
Caderno – seção Livros.127

122Última Hora.
123Diário de Notícias - Suplemento “O Metropolitano”, leia, 12124. ed. 1962.
124Diário de Notícias, Festival de Cultura Popular, 12217. ed. 1962.
125Última Hora, Festival de Cultura Popular: sucesso total, 3751. ed. p. 2, 1962.
126
Última Hora, Arte popular, 4182. ed. p. 2, 1963.
127Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados, Filósofo vê Ciência e Existência, 7395. ed. p. 6, 1980.
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2 12 Palestras, conferências e aulas
2 12 1 - 1957
Vieira Pinto apresentou, em parceria do ISEB e FNFi a palestra Industrialização e
independência: solução para os problemas do povo.128 E Formação de uma consciência para
o desenvolvimento se efetivou na FNFi.

129

Sua conferência sobre Autonomia universitária

ocorreu no I Seminário Nacional sobre Reforma Universitária, promovido pela UNE.130
2 12 2 – 1959
Com a parceria entre ISEB e Militares, foi anunciado o Curso sobre Problemas
Brasileiros especialmente para militares. Vieira Pinto, na 2ª aula, agendado com a temática
Consciência da Realidade e o Desenvolvimento Nacional.131 No mesmo ano, apresentou a
temática aos bancários, em curso promovido pelo ISEB e Confederação Nacional dos
Trabalhadores nas Empresas de Crédito, realizado na sede dos bancários.

132

Ministrou a aula

O processo de desenvolvimento no Curso de Problemas Brasileiros promovido pelo ISEB,
Universidade do Brasil e Universidade do Rio de Janeiro. 133 Aos líderes sindicais Movimento
sindical e político no Curso de Problemas Brasileiros realizado pelo ISEB em parceria com a
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI)134
2 12 3 1960
A palestra Ideologia e desenvolvimento aconteceu no Anfiteatro A da Universidade
do Brasil. ISEB.135 Pela Associação Médica do Distrito Federal e Sociedade Brasileira de
Higiene Vieira Pinto ministrou a palestra A consciência nacional no Curso: A realidade
médico-social brasileira.136

128Última Hora, Professor Vieira Pinto fala aos jovens: Industrialização e Independência: solução para os problemas do povo,
2251. ed. p. 7, 1957.
129Última Hora, Prof. Vieira Pinto hoje na F.N.F: “Consciência para o Desenvolvimento”, 2250. ed. p. 13, 1957.
130WANDERLEY, Última Hora.
131Última Hora, Aula inaugural de curso para militares no ISEB, 2840. ed. p. 5, 1959.
132Novos Rumos, Curso do ISEB para bancários, 35. ed. p. 10, 1959.
133, Curso de Introdução aos Problemas Brasileiros.
134Última Hora, Líderes sindicais vão estudar assuntos brasileros no ISEB, 2792. ed. p. 7, 1959.
135Movimento de Reforma, Diário de Notícias, 11479. ed. p. 11, 1960.
136Diário de Notícias, Análise objetiva da nossa realidade médico-social, 11492. ed. p. 9, 1960.
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2 12 4 1961
Em outubro, no Curso sobre Cultura Brasileira, promovido pela ADISEB E ISEB, sob
sua responsabilidade estava a conferência Elaboração da Cultura Nacional.137No mesmo
ano, em dezembro, sua palestra sobre a Reforma Universitária se efetivou no I Encontro
Universitário do Centro-leste – Belo Horizonte MG.

138

Também, a parceria entre Iseb e

Biblioteca Pública do Estado de Niterói, no Rio de Janeiro, fez acontecer o Curso “Problemas
atuais da Filosofia” na Biblioteca Pública do Estado. A última aula, ministrada por Vieira
Pinto, intitulou-se Emancipação Nacional e Humanização da Existência. O curso estava,
também, sob responsabilidade de Vieira Pinto. 139E em 1961, profissionais de Imprensa, da
Associação Guanabarina de Imprensa, dos Sindicatos de Jornalistas Profissionais e Liberais e
da ADISEB promoveram o Curso “Imprensa e realidade nacional”. Vieira Pinto ministrou a
aula Jornalismo e Consciência nacional. Pela Academia Fluminense de Letras, em parceria
com o ISEB, proferiu conferência sobre Filosofia do desenvolvimento140. No movimento de
atualização cultural, liderado por Geir Campos, ocorreu, resultante da parceria da Academia
Fluminense de Letras com o ISEB a conferência Problemas de filosofia num país
subdesenvolvido em esforço de libertação.141
2 12 5 1962
Em fevereiro de 1962, sob o patrocínio do MEC e da UNE, Vieira Pinto realizou a
conferência A Interferência de Grupos Estrangeiros no Ensino Brasileiro no I Seminário
Nacional de Assistência Universitária.142 Em setembro, palestrou sobre a Reforma
Universitária no I Seminário de Reforma Universitária promovido pela UNE.143

Foi

conferencista com o tema Recursos naturais e consciência144 no Curso de Engenharia
Industrial

Metalúrgica

de Volta

Redonda. A Cultura Aristocrática

do

Brasil

Subdesenvolvido e a Democratização do Ensino 145 aconteceu pela Faculdade de Ciências
137O Semanário, Noticiário - Curso sobre Cultura Brasileira, 265. ed. 1961.
138Diário de Notícias, brasil de janeiro a janeiro, 12003. ed. 1961.
139Humanização da Existência, Última Hora, 677. ed. p. 9, 1961.
140O Metropolitano, Curso de férias no ISEB, 11711. ed. p. 50, 1961.
141Última Hora.
142Diário d Notícias, UNE promove o I Seminário Nacional de Assistência Universitária no MEC, 12034. ed. p. 4, 1962.
143Novos Rumos, I Seminário de Reforma Universitária.
144Diário de Notícias, Curso de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda, 12093. ed. p. 4, 1962.
145Diário de Notícias, Conferência “A Cultura Aristocrática do Brasil Subdesenvolvido e a Democratização do Ensino”, 12105. ed.
p. 4, 1962.
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Médicas. A Questão da Universidade146 Proferiu sua conferência na II Seminário Estadual de
Reforma Universitária (agendada). Falou Sobre a Reforma Universitária147 e

148

estudantes no Teatro Paramount de São Paulo sobre A Reforma Universitária.

. Falou aos

149

A Visão

Social Da Habitação Foi Conferência De Vieira Pinto No Programa Das Festividades Do
XVII Aniversário da Faculdade Nacional De Arquitetura. Foi convidado pela Escola
Brasileira de Administração Pública à I Semana de Estudos Administrativos.
2 12 6 1963
Vieira Pinto conduziu a aula inaugural do ISEB no ano de 1963, com a temática
Consciência Ingênua e Consciência Crítica sob os auspícios do Iseb e alguns componentes
da Frente Parlamentar Nacionalista Fluminense.

150

Ministrou a aula Reforma de base, curso

do ISEB em parceria com o Departamento Cultural do Centro Acadêmico Cândido de
Oliveira (Caco) da Faculdade de Direito da Universidade do Brasil do Rio de Janeiro. 151 A
sua conferência subordinada ao tema: “O médico e a reforma agrária” pela Sociedade
Brasileira de Higiene.

146Diário de Notícias, Conferência “A Questão da Universidade” -, 12121. ed. p. 4, 1962.
147Diário do Paraná - Órgão dos Diários Associados, Alunos devem ter os mesmos direitos nas faculdades, 2142. ed. 1962.
148SYLVIO C. BACK, Última Hora.
149O Globo, Os estudantes paulistas dispostos a manter a greve, não informado. p. 13, 1962.
150CAMPOS, G., Última Hora, Consciência Ingênua e Consciência Crítica, 127. ed. p. 11, 1963.
151Diário de Notícias, O CACO realiza, 12499. ed. 1963.
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3 DIALOGISMO E DISCURSO CITADO
No que concerne à pesquisa [e escrita] sobre uma vida, esta se faz por intermédio das
“vozes” que nos chegam do passado, dos fragmentos de existência que ficaram registrados, ou
seja, por meio das chamadas fontes documentais.
Tais documentos seriam:
a memória ou a tradição familiar; memórias, autobiografias, ego-história,
correspondência (ativa e passiva), diários; entrevistas na mídia (orais, escritas ou em
filmes, vídeos); os chamados objetos da cultura material: fotos, objetos pessoais, a
biblioteca etc., que alguns chamam de “teatro da memória”. (BORGES, 2015, p.
214)

Entendemos, pois, que as pistas das quais dispomos – os enunciados concretos compõem o “teatro da memória”. Nele, a trajetória de vida de Vieira Pinto e seus sentidos
podem ser reencontrados, reavivados, confrontados na direção de novas interpretações. E
porque emergem no encontro múltiplas e heterogêneas vozes ali “cristalizado”, manifestam-se
em sua conclusividade, pois é memória, uma vida acabada, e por isto, toda livre do futuro.
Nos dizeres de Bakhtin:
A memória é um enfoque construído do ponto de vista do acabamento axiológico;
em certo sentido ela é inviável, mas, por outro lado, só ela é capaz de julgar a vida
finda e toda presente, independentemente do objeto e do sentido. […] A vida
determinada, livre das garras do porvir, do futuro, do objetivo e do sentido, torna-se
emocionalmente mensurável, musicalmente exprimível, basta-se a si mesma, à sua
presença; sua já determinidade torna-se uma determinidade axiológica. O sentido
não nasce nem morre; […] ( 2003, p. 98-9)

A “memória”, assim, não determina uma origem e um fim para os sentidos. Se finda a
vida, livre os sentidos, que são “ressuscitados” no signo, na palavra escrita. E palavra que
nunca é propriedade única e exclusiva; tem em si a perenidade de ser semialheia, pois que se
constitui das vozes que dos enunciados concretos podem emergir em confronto, em
concordância, discordância, afetiva ou agressivamente, celebrando ou criticando Vieira Pinto.
Como resultante ideológica que é, o signo em sua materialidade, carrega, registra,
explicita as diversas formas de interpretação (sentidos) de um dado num tempo históricosocial concreto, situado. E nessas diversas formas de interpretação, tanto podemos ter esses
sentidos como representação quanto

refração dos significados sócio-historicamente
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constituídos. por meio de processos semióticos, pois:
[…] para o Círculo de Bakhtin, os processos semióticos – quaisquer que eles sejam
– ao mesmo tempo que refletem, sempre refratam o mundo. A semiose não é um
processo de mera reprodução de um mundo “objetivo”, mas de remissão a um
mundo múltipla e heterogeneamente interpretado (isto é, aos diferentes modos pelos
quais o mundo entra o horizonte apreciativo dos grupos humanos em cada momento
de sua experiência histórica). (FARACO, 2005, p. 38-9).

Ainda com relação às propriedades de reflexão ou refração do signo, Guimarães
(2005, p. 149) comenta que:
O signo é um produto ideológico […], pois tudo que reflete ou refrata (representa ou
distorce) uma realidade é um produto ideológico. Essa condição ideológica do signo
linguístico inscreve-o numa ordem sócio-histórica, a partir da qual se dá a sua
significação. Para Bakhtin se o signo reflete e refrata a realidade não é de forma
direta, mas sim porque o signo veicula a ideologia e é a ideologia, como
superestrutura, que vem refletir as transformações sociais através deste.

Por meio das fontes pesquisadas, então, é possível, trazer à tona o conteúdo dos signos
– como palavra ideológica, como discurso que, nos enunciados concretos, se expressam pelas
vozes que deles emergem, situadas no tempo e espaço social e histórico.
Com isso, passamos algumas considerações sobre Dialogismo, subsídio teórico à
análise da trajetória de Vieira Pinto, rastreada na mídia impressa brasileira, pois a concepção
dialógica de linguagem, fundada nos estudos do Círculo de Bakhtin, insere-se, neste trabalho,
como contribuição precípua a fim da compreensão do “como”, nos enunciados concretos, foi
representada ou distorcida a trajetória de Vieira Pinto. Também soma-se a isso a apresentação
de alguns enunciados concretos, recuperados em nossa pesquisa, considerando-se a
perspectiva do estudo do discurso citado (VOLOCHÍNOV, 2010; CASTRO, 2014.).
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3 1 A concepção dialógica de linguagem para o Círculo de Bakhtin
A palavra está presente em todos os atos de compreensão e em todos os atos de
interpretação. (BAKHTIN/Volochínov, 2010, p. 38)
Language reflects, not subjective, psychological vacillations,
interrelationships among speakers. (Volochínov, 1996, p. 118)

but

stable

“São atos para Bakhtin tanto as ações físicas como as de ordem mental, emotiva,
estética (produção e recepção), todas elas tomadas em termos concretos e não
somente cognitivos e psicológicos.”(BRAIT, 2005, p. 27)

A inter-relação humano e linguagem, pelo viés da filosofia da linguagem, mobiliza as
reflexões de Bakhtin, levando-o a questionar a distinção formal entre as Ciências Humanas e
as Naturais, o que possibilita a este teórico e seu Círculo

152

, apresentarem, a partir desse

questionamento, o elevado nível de dialogicidade do fazer humanístico e o importante papel
do texto como seu objeto por excelência.
Nesse contexto, para o nosso objeto de estudo – os enunciados concretos sobre Vieira
Pinto – os estudos dos teóricos do Círculo se mostram indispensáveis ao evidenciarem o texto
[discurso, diálogo] como matriz fundante do pensamento nas ciências humanas:
[…] Onde não há texto não há objeto de pesquisa e pensamento. […] O texto
“subentendido”. Se entendido o texto no sentido amplo como qualquer conjunto
coerente de signos, a ciência das artes (a musicologia, a teoria e a história das artes
plásticas) opera com textos (obras de arte). São pensamentos sobre pensamentos,
vivências das vivências, palavras sobre palavras, textos sobre textos. Nisto reside a
diferença essencial entre as nossas disciplinas (humanas) e naturais (sobre a
natureza), embora aqui não haja fronteiras absolutas, impenetráveis. O pensamento
das ciências humanas nasce como pensamento sobre pensamento dos outros, sobre
exposições e vontades, manifestações, expressões, signos atrás dos quais estão os
deuses que se manifestam (a revelação) ou os homens (as leis dos soberanos do
poder, os legados dos ancestrais, as sentenças e enigmas anônimos etc.). O
inventário, por assim dizer, cientificamente exato dos textos e a crítica dos textos são
fenômenos mais tardios (trata-se de toda uma reviravolta no pensamento das
ciências humanas, do nascimento da desconfiança. (BAKHTIN, 2003, 307-8).

152 De acordo com Ponzio (2011, p. 46) O “círculo de Bakhtin” não era uma 'escola' no sentido acadêmico do termo, nem Bakhtin era
'líder', diretor de escola, nem, neste sentido, um 'mestre'; dessa forma, não apenas a expressão 'círculo' é um equívoco se for atribuído a
ele um significado de 'escola', mas é ainda mais a expressão 'de Bakhtin', se entendida em termos de derivação, de pertencimento, de
genealogia. Trata-se muito mais de um grupo, de uma intensa e afinada colaboração, em clima de amizade, em pesquisas comuns, a
partir de interesses e competências diferentes.”
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Ainda sobre os estudos de Bakhtin, concordo com Elichirigoity (2008) que assevera:
“é sua [de Bakhtin] ênfase na linguagem como prática tanto cognitiva quanto social,
aspectos esses que lhe permitem compreender e explicar os complexos fatores que
tornam possível o diálogo que abrange, simultaneamente, as diferenças. […] Assim,
Bakhtin julga forças interativas, o que outros pensam ser excludentes, como por
exemplo, a necessidade de adaptar-se a novas condições históricas, ou de um texto
ser diferente em contexto diferente, ou, ainda, de um eu individual incorporar tanta
coisa que é compartilhada com outro. (p. 184)

Toda compreensão, então, só pode ser uma atividade; todo discurso só pode ser
pensado como resposta. O falante, seja ele quem for, é sempre um contestador em potencial.
Bakhtin apresenta, com isso, um circuito de respondibilidade: falante e ouvinte não são papéis
preestabelecidos, mas ações resultantes da própria mobilização discursiva no processo geral
da enunciação. Além de potenciais, são intercambiáveis.
A escrita, compreendida bakhtinianamente, é privilegiada como um “roteiro” capaz de
expressar a voz humana, visto que ela carrega os sentidos da vida, mantendo, de modo
singular, suas nuances, as quais Bakhtin evidencia, associando-as metaforicamente à voz e à
música: polifonia, contraponto, palavra a duas vozes, tom, tonalidade, entonação, acento etc.
Diferentemente da tradição, essas categorias estilísticas abarcam, na arquitetônica
bakhtiniana, um tipo de memória semânticossocial, guardada na forma das palavras, portanto,
elas estão carregadas de valoração social. Em russo, enunciado correlaciona-se ao falar,
articular, argumentar. Metáfora da oralidade traduzida na escrita, o enunciado é a menor parte
de sentido que pode ser respondida no processo de comunicação dialógica. O mundo ao nosso
redor está repleto de outras vozes, as quais são palavras no sentido de enunciados.
(BUBNOVA, 2011).
A partir disso, os enunciados que foram produzidos, a propósito da biobibliografia de
Vieira Pinto, por seus comentadores, evidenciam essa permuta de papéis entre locutores e
interlocutores, no sentido dos discursos como respostas ativas que são, manifestadas em
função dos debates acerca das teses [polêmicas] de Vieira Pinto.
Assim, entendido a discurso, atravessado por duas vozes, no processo enunciativo da
comunicação – em que locução e interlocução são lugares enunciativos permutáveis – as
representações e distorções produzem e reproduzem sentidos, social e ideologicamente
construídos. Analisemos essas questões a propósito da biobibliografia de Vieira Pinto.
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Publicado, em agosto de 1963, especial para o Suplemento Literário do Diário de
Notícias do Rio de Janeiro, o texto “Vieira Pinto: um homem e um mestre” de autoria de
Sodré é o nosso primeiro exemplo:
Vieira Pinto formou-se em Medicina, em 1932, começando a trabalhar em seguida
[…] Passou treze anos dedicado inteiramente à pesquisa científica de laboratório.
Até o dia em que seu rumo começou a sofrer de uma alteração que o levaria das
ciências do homem às ciências da sociedade numa ascensão constante. Desejando
ampliar seus conhecimentos, tirou o curso de Física e Matemática na antiga
Universidade do Distrito Federal, o que possibilitou o convite que recebeu depois,
do reitor da mesma Universidade, o professor Alceu Amoroso Lima, para ministrar
ali, e pela primeira vez, em nosso país, o ensino de Lógica Matemática. Foi o
primeiro passo; o segundo viria do Padre Maurílio Teixeira Penido para que
lecionasse Lógica na Faculdade de Filosofia, de que era diretor San Tiago Dantas.
Ali passaria a titular da cadeira de História da Filosofia, em que foi efetivado, como
catedrático em 1950, após o celebrado concurso em que defendeu tese, Ensaio sobre
a Dinâmica na Cosmologia de Platão, que mereceu aprovação com o grau máximo.
[…] A tese seria, adiante, apresentada à Sorbone, a pedido de um mestre da
categoria de Pierre Máximo Shuhl, e motivaria, por solicitação de Martial Gueroult,
o trabalho especial, para a Revue de Études Greques, órgão dos helenistas franceses,
a respeito da tradução adequada da passagem do Timeu de Platão, assunto
controverso entre os especialistas. Posteriormente, a convite do Itamarati, Vieira
lecionaria na Universidade Nacional, no Paraguai, onde foi o primeiro estrangeiro a
receber o diploma honoris causa onde esteve outra vez depois da passagem pela
Universidade Boliviana.
Foi esse humanista eminente, dos maiores do nosso tempo que o Instituto Superior
de Estudos Brasileiros procurou, após sua instalação para que fosse dirigir o seu
Departamento de Filosofia, em 1955, e onde o ministro da Educação o elevou às
funções de diretor, em fins de 1960. Até o momento de ingressar no ISEB, uma sigla
que se tornaria famosa, e com todas as cargas da fama, Vieira Pinto havia apenas
publicado, para circulação restrita, a tese que defendera e a coleção de suas aulas em
Assunção, de que se haviam encarregado os próprios alunos e a missão cultural
brasileira ali em atividade. Ao publicar, em 1956, em uma das coleções do ISEB, a
aula inaugural ali proferida na abertura do ano letivo de 1956, Ideologia e
Desenvolvimento Nacional, o professor Vieira Pinto inicia uma nova e fecunda
etapa de sua carreira, pois as suas funções começam a ser tocadas pelos efeitos das
grandes lutas e debates que se geram em torno da casa da formação pós-universitária
de que fazia parte sem prejuízo de sua cátedra na Universidade do Brasil.
Não apenas o exercício da direção de um órgão cultural da categoria e da posição do
ISEB afeta a existência do erudito que se especializara tanto e tanto aprofundara os
seus conhecimentos, mas a publicação, em 1961, da extensa, fecunda e
revolucionária interpretação contida nos dois volumes de Consciência e Realidade
Nacional, sem sombra de dúvida o livro fundamental que a filosofia brasileira
apresentaria, mas livro vinculado estritamente aos problemas da sociedade do nosso
país, esmiuçados com um rigor inédito à luz de conceitos como os de consciência
crítica e de consciência ingênua. É claro, e por justos motivos, que os debates em
torno da obra e das posições de Vieira Pinto teriam de assumir um novo tom, quando
apareceu, em 1962, a sua contribuição sobre A Questão Universitária, em que, com a
sua incontestável autoridade de mestre universitário, denunciava a falência da
Universidade em nosso país. Convidado pelo editor Ênio silveira, Vieira Pinto
passou a dirigir a coleção dos “Cadernos do Povo Brasileiro”, em que foi lançado o
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seu último trabalho, Por que os ricos não fazem greve?
É evidente que tudo isso contribuiria para tornar discutidas ainda mais as suas
posições e os seus livros. E teria sido impossível às forças ligadas a tudo aquilo que
a obra de Vieira Pinto condena e combate aceitarem essa militância política no mais
alto sentido, e mais, discutir o mérito das questões levantadas e das teses defendidas
pelo ilustre professor. Brecht escreveu que viveria uma época em que seriam
tratados como malfeitores os que afirmassem que dois e dois fazem quatro. Nada
mais contundente e subversivo do que a verdade realmente. Não é de surpreender ou
espantar, portanto, que, em torno do filósofo, se levantem, tão histericamente,
aqueles a quem a verdade surge como uma condenação irremissível. A fúria é
proporcional ao desespero, e isso não tem nada de espantoso também. Mas é
também inútil. (SODRÉ, 1963, s.p)

Antes, sobre a greve dos estudantes no ano de 1962, liderada pela UNE,
Sônia Seganfredo153 apresentará Vieira Pinto como “ideólogo” dessa instituição representativa
dos estudantes de todo o país. A UNE não conseguiu ocultar seus objetivos com a greve, pois,
segundo ela, pouco antes de ser deflagrado, o “movimento paredista”, Vieira Pinto havia
publicado “um livrinho que é o ideário reformista da” entidade social”, segundo as palavras
do seu autor.”
No seu artigo, a proposta, segundo a própria autora é falar do autor, a quem ela
conhece muito, pois tinha assistido às aulas de Vieira Pinto na FNFi. Na faculdade,
Seganfredo (1962) comenta que em suas aulas, subliminarmente, o professor incutia nos
estudantes a “verdadeira filosofia”, a esquerda hegeliana.
QUEM É VIEIRA
Álvaro Borges Vieira Pinto era médico cancerologista. Descontente em sua
profissão, procurou na filosofia o lenitivo e a possível explicação para os seus males.
Após estudar algum tempo a referida matéria, prestou exame de suficiência no
Ministério da Educação, ficando apto a ser professor de Filosofia. Por intermédio de
San Thiago Dantas, Vieira entrou para a faculdade Nacional de Filosofia, prestando
um concurso para a cátedra de História da Filosofia. Sua tese de concurso versava
sobre Platão e, devido à influência de alguns amigos, o filósofo estudou-a em Paris,
frequentando o curso da Sorbone. Vieira, contudo, diz que foi professor da
Universidade francesa que é constantemente convidado por Poirrer e outros para lá
voltar a lecionar. A tese deu-lhe o qualificativo de “gênio” dentro da faculdade até
que Frei Damião de Berg, catedrático de grego da FNFi descobriu que o "Timeu"
traduzido por Vieira Pinto estava errado. Vieira defendera uma tese apoiada em uma
afirmação falsa, atribuída, por erro de tradução, a Platão. Ora, isto invalidava a tese.
Houve uma certa corrida na Faculdade, mas como Vieira era amigo de San Thiago,
continuou, como catedrático, prevalecendo-se das regalias da vitaliciedade de
cátedra e passando o "conto do culto" coisas tão criticadas, atualmente pelo filósofo.
Vieira Pinto era integralista do Grupo de Itatiaia. Naquela época ele era muito
católico, pois a religião sempre serviu de capa protetora para os extremistas de
direita. Com o fim do integralismo, Vieira foi se acomodando à ditadura,e
posteriormente, ao Governo do marechal Dutra, vivendo como “um burguês
decadente” e aproveitando-se das regalias imperialistas hoje também criticadas por
153SEGANFREDO, Diário de Natal.
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ele. No governo do presidente Juscelino Kubitschek o filósofo, juntamente com
Corbisier e outros, aproveita-se do ISEB, orientando-o de maneira confusa conforme
vimos em uma de nossas reportagens passadas. Do ISEB faz campanha contra Jânio
Quadros, mas quando Jânio tornou-se presidente, Vieira passou a ser um dos homens
escolhidos para fazer “palestras de esclarecimentos sobre a realidade brasileira”.
Agora neste governo, Álvaro Vieira governa o Brasil nos bastidores, pois uma de
suas características é nunca aparecer. Ele sempre manda os outros fazerem as coisas.
Muito mais se poderia falar da personagem sui-generis da intelectualidade brasileira,
principalmente nós que tivemos a oportunidade de assistir as aulas do mestre e
conhecermos a série de anedotas que correm a seu respeito por parte de alguns
professores e alunos. Lembramos, apenas, que ele é o catedrático de História da
Filosofia da Faculdade Nacional de Filosofia, tendo o seu nome envolvido num
inquérito que o aponta como mentor intelectual de um grupo catequizador da UNE
e é o homem que por indicação dos estudantes que não estudam, assessora o sr.
Brochado em assuntos de abastecimento e outros mais do país.

E do livro:
[…] O filósofo da UNE escreveu às pressas um livrinho de 153 páginas que custa
Cr$ 290 nas livrarias. O livrinho - “A Questão da Universidade” - é a obra inaugural
da editora Universitária da milionária UNE, e é homenagem do autor aos vinte e
cinco anos de existência da entidade. O opúsculo, segundo o autor, exprime o
pensamento dos verdadeiros estudantes, […] que desejam promover a revolução, e
por isso mesmo cada vez mais se desinteressam das atividades universitárias.
Representa a obra o ideal para a mentalidade “progressista” da UNE.

Os dois textos sobre Vieira Pinto e seu legado nos demonstram as possibilidades de
representação e refração de sua trajetória, em seus sentidos “traduzíveis” do material escrito
de que dispomos. E se a biobibliografia de Vieira Pinto é temática convergente, a elaboração
dos discursos nos leva a duas personalidades distintas no cenário da narrativa da vida e obra:
de um lado, um homem célebre pela sua natureza de dedicação ao conhecimento erudito num
empenho desinteressado nessa atividade, aliando-se essas características ao seu brilhantismo,
e, por outro, há um alguém sorumbático, cujo aperfeiçoamento na carreira científica e
acadêmica, bem como a ascensão profissional, vinculavam-se ao favorecimento, ou seja, “ao
sabor das circunstâncias”.
Tendo-se isso em vista, é importante observar que, embora a temática seja a mesma
[ou semelhante], falar dela ou expô-la, pode significar até mesmo falar de outra coisa, pois
decidir sobre o discurso a ser enunciado implica, sem álibi, aderir e manifestar
posicionamentos ideológicos, carregados, portanto, de valoração social que representam ou
distorcem os significados das interações e seus desdobramentos no processo de interlocução,
este vinculado aos contextos ou situações de comunicação em que se realiza.
No estudo de “O discurso na vida e o discurso na arte”, de 1926, Bakhtin dispensava,
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particularmente, atenção às relações entre autor, destinatário e protagonista.
Frente a frente, um e outro texto respondem sobre vida e obra de Vieira Pinto, sendo
que a sua trajetória se explicita de acordo com a adesão ou rejeição de seus locutores a ele,
pois nos contextos comunicativos concretos, quem ou de quem se fala é protagonista, herói,
mesmo se for um objeto sem vida. Na forma e na entonação, o texto representa (reflete e
refrata) as relações de simpatia, antipatia, participação, separação, aversão etc. entre autor e
herói e, da mesma forma, as relações instauradas entre autor e destinatário. Na enunciação,
portanto, a atitude do falante se manifesta em sua “dupla orientação social”: em relação ao
que se fala e a quem se fala. (PONZIO, 2012). Essa adesão ou rejeição determina a escolha
dos termos, das expressões, das observações etc.
Destacando somente os elementos que marcam a progressão da carreira de Vieira
Pinto, em ambos os textos, temos, dentre outros, em confronto, nas duas vozes sociais, ou de
autoria, Seganfredo (1962) e Sodré (1963), respectivamente, os julgamentos sobre Vieira
Pinto: descontente em sua profissão/dedicado inteiramente; por intermédio / seu rumo
começou a sofrer de uma alteração; após estudar algum tempo / desejando ampliar seus
conhecimentos; devido à influência de alguns amigos / o que possibilitou o convite;
defendera uma tese apoiada em uma afirmação falsa / o celebrado concurso em que defendeu
tese; deu-lhe o qualificativo de “gênio” / passando o “conto do culto”; humanista eminente
dos maiores do nosso tempo.
Analisemos mais alguns exemplos, agora, envolvendo as informações veiculadas dos
seus depoimentos de Vieira Pinto na CPI da UNE.
Três reportagens no ano de 1963 foram recuperadas, as quais nos permitem olhar a
perspectiva de orientação discursiva sobre o assunto.
“Vieira Pinto à CPI: não sou mentor da UNE” publicada no UH RJ:
O Professor Vieira Pinto sustentou que nada sabe a respeito da origem e destinação
das verbas da UNE, porque o ISEB não possui qualquer vínculo com aquela
entidade. Desviando-se das finalidades da CPI, o deputado Raimundo Padilha fez
um longo libelo acusatório contra o depoente, aproveitando a oportunidade para dar
vazão a antigos ressentimentos, o que determinou a pronta intervenção do deputado
Max da Costa Santos, através de questão de ordem.154

154Última Hora.
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“Vieira Pinto lacônico e contraditório na CPI que apura atividades da UNE” no jornal
O Globo:
Monossílabos e contradições O diretor do ISEB, na primeira fase do interrogatório,
limitou-se a responder por monossílabos ou frases curtas, dizendo não saber se a
UNE recebia subvenções do Governo Federal, não se lembrar de rer contatos com a
entidade e que apenas uma vez ou outra trocara opiniões com estudantes.
Caindo em frequentes contradições, disse não se lembrar bem dos Srs. Vanderlei
Guilherme dos Santos e Alberto Coelho de Sousa, implicados em inquérito realizado
na FNFi. Intervindo, o deputado Daso Coimbra lembrou-o de que indicara aqueles
dois senhores para seus assistentes na Faculdade, havendo, porém, recusa da
Congregação. Max Agita Quando o Sr. Vieira Pinto se dispôs a responder melhor às
perguntas, o Deputado Max da Costa Santos passou a ajudá-lo, perturbando, sempre
que possível, os trabalhos a fim de dar tempo ao professor de melhor estudar as
respostas. O diretor do ISEB, alias, negou-se a responder a quaisquer perguntas
relativas às suas posições ideológicas, políticas e filosóficas, assim como às
atividades do Instituto, alegando não serem pertinentes ao assunto sobre o qual fora
chamado a depor. O Sr. Max da Costa Santos quis impedir, levantando questão de
ordem, a leitura de trechos do livro do depoente “A Questão da Universidade”, que
estavam sendo citados como subversivos pelo deputado Raimundo Padilha, mas não
conseguiu resultado.155

E no Diário de Notícias RJ, Vieira Pinto na CPI: não conheço atividades da UNE:
Depois de afirmar que “a atuação revolucionária dos estudantes é imprescindível ao
país”, o sr. Álvaro Vieira Pinto, depondo, ontem, na CPI que investiga as atividades
da UNE, afirmou que “a classe estudantil exerce, na faculdade, a plenitude de seus
direitos, o que lhe permite participar das lutas políticas”.
Ressaltou, em seguida, que “não conhece as atividades internas da UNE, nem
tampouco sabe das possíveis aplicações de verba daquela entidade, o que diz a ela
estar ligado, debilmente, por ter participado de atos públicos, em caráter
profissional, e porque também mantém ligações, há mais de 25 anos, com o meio
estudantil”.
OMITIU-SE Quando interpelado pelo deputado Raimundo Padilha a se pronunciar
sobre a ideologia que defende, o diretor negou-se a responder, ratificando, depois,
que “os estudantes não precisam de quem os oriente e os considera na condição de
administrados e administrantes, e não como governados e governantes”. USA
ARMA Face ao silêncio sistemático do professor Álvaro Vieira Pinto ante as
indagações que lhe eram dirigidas, o deputado Raimundo Padilha disse que “o
mestre não joga bomba mas arma o braço do estudante para arremessá-la através das
instruções que deu em seu livro ”A Questão Universitária". Logo após o membro da
CPI leu um trecho da obra do sr. Álvaro Vieira Pinto, destacando os trechos em que
defende a liquidação da atual sociedade de classes existentes no país em favor de
outra mesmo que seja preciso violência. O diretor do ISEB limitou-se a dizer que
“pelo menos assumia a responsabilidade do que escreveu. Adiante, o sr. Raimundo
Padilha indagou ao depoente se queria a implantação de uma sociedade
monoclássica no Brasil, do que também não obteve resposta. O parlamentar, em
vista disso, se recusou a continuar com suas interrogações, revelando que “o
professor não estava disposto a ajudar a Comissão Parlamentar de Inquérito”.

155O Globo.
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O Jornal Última Hora, do Rio de Janeiro, de modo sucinto, divulgou nota sobre o
depoimento, apresentando, no título da reportagem, a declaração de Vieira Pinto “não conheço
atividades da UNE” como se esta representasse um “basta” à questão.
No O Globo RJ, publica, sob tópicos, as declarações de Vieira Pinto e o cenário do
depoimento. No Diário de Notícias RJ, também se divulga, além do que disse Vieira Pinto, o
cenário do depoimento.
Entre o jornal O Globo e O Diário de Notícias, há uma aproximação de vozes, que
pouco se distinguem. Ambos organizam a notícia por meio de tópicos, dando ênfase ao que
Vieira Pinto não disse [ou se negou] a responder.. No O Globo, embora tenha sido informado
que o depoente respondia por monossílabos, julga-se que Vieira Pinto mostrou-se
contraditório por afirmar que não lembrava direito de certos nomes. Todavia, os títulos das
matérias dos jornais UH e Diário de Notícias, ambos do Rio de Janeiro, destacam as
declarações de Vieira Pinto enquanto que o Globo aponta para um julgamento de Vieira Pinto.
O vínculo estreito entre discurso e enunciado evidencia, portanto, a necessidade de se
pensar o discurso no contexto enunciativo da comunicação, e não como unidade de estruturas
linguísticas. “Enunciado” e “discurso” pressupõem a dinâmica dialógica da permuta entre
sujeitos discursivos no processo da comunicação, tanto num diálogo cotidiano quanto na
comunicação produzida a partir de códigos culturais como a escrita. E, ainda que o discurso
assuma o caráter de um “diálogo inconcluso”, é preciso considerar que o enunciado só pode
ser definido como uma manifestação conclusa sem a qual não pode ser contestado. Sua
conclusividade interna é condição para a circulação na cadeia discursiva. (MACHADO,
2005).
Sobre aquele vínculo entre discurso e enunciado, um exemplo inicial da presença de
Vieira Pinto e a força de sua voz pode ser explicitado, numa perspectiva dialógica, a partir da
crise instaurada no Iseb com a publicação, em 1958, do livro de Hélio Jaguaribe. Na nota do
jornal UH RJ informou-se o pedido de demissão de Guerreiro Ramos, sendo que era
aguardada, também, a saída de Vieira Pinto do Iseb, pois fora ele quem mais firmemente se
opusera ao livro de Hélio Jaguaribe.
Uma primeira observação pode ser feita em relação a dois dados trazidos pelos
enunciados do texto: o nome de Vieira Pinto no título e a foto de Hélio Jaguaribe à direita.
O que se notícia, no título, é mais uma das possíveis consequências da séria crise
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instaurada no Iseb. No conteúdo da nota, a utilização de “continua em evolução”,
“principalmente” e “nas próximas horas” constituem ao interlocutor o desenrolar dos
acontecimentos e a noção da crise como processo em curso (um possível pedido pedido de
demissão de Vieira Pinto) consequente ao já efetivado pedido de demissão de Guerreiro
Ramos – após a divulgação do livro de Hélio Jaguaribe publicado pelo Iseb.
No fim da nota, mesmo sendo o livro de Jaguaribe a causa da crise no ISEB, considerando o
processo de interlocução criado pela sequência do relato na matéria jornalística, é possível
que notemos a intromissão do locutor: “O curioso é que o sr. Hélio Jaguaribe, o grande pivot
da crise, permanece no Iseb com todos os cargos que tinha, ou seja, o de diretor do
departamento político e o de membro do Conselho”.
Colaborando com essa constatação da permanência, a foto de perfil de Hélio Jaguaribe
o presentifica e marca, por outro lado, a ausência efetivada de Guerreiro Ramos e também a
(possível ausência) de Vieira Pinto. Temos, no trecho destacado, um posicionamento de
entonação valorativa, a qual, no todo do enunciado, pode ser compartilhada pelas consciências
do locutor e interlocutor – autor e leitor – da matéria do jornal. Lendo os fatos anteriores e os
atuais,

ambos

podem

se

questionar sobre as “estranhas”
consequências da crise.
Porém, de qual crise se fala? E
que livro era aquele? E como
esse estranhamento pode ser
manifestado como pertinente
no que concerne à permanência
Figura 4: Fonte: Jornal UH – 30/12/1958

de Hélio Jaguaribe no Iseb após

a publicação de seu livro que, como consequência, causara a demissão de Guerreiro Ramos e
a possibilidade de demissão de Viera Pinto? Esse estranhamento só é compartilhado como
legítimo entre locutor e interlocutor mediante as respostas aos questionamentos acima
apresentados e que podem ser explicitados pelo contexto. E este somente pode ser obtido por
meio de matérias jornalísticas anteriores. O suplemento O Semanário na semana de 11-18 de
dezembro de 1958 apresenta a reportagem Jaguaribe escreveu (e o Iseb publicou) livro
entreguista. Mediante esses enunciados, quais são as relações de sentido que podem ser
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explicitadas?
Quando se trata das relações de sentido, Faraco (2009) comenta que “Em O problema
do texto”, manuscrito inacabado, Bakhtin “vai caracterizar as relações dialógicas como
relações de sentido que se estabelecem entre enunciados, tendo como referência o todo da
interação verbal e não apenas o evento da interação face a face.” Porém, essas relações não
se restringem a relações de ordem lógica, estritamente linguística, mecânica ou natural.
Para haver relações dialógicas, é preciso que qualquer material linguístico (ou de
qualquer outra materialidade semiótica) tenha entrado na esfera do discurso, tenha
sido transformado num enunciado, tenha fixado a sua posição de um sujeito
social. Só assim é possível responder (em sentido amplo e não apenas empírico do
termo), isto é, fazer réplicas ao dito, confrontar posições, dar acolhida fervorosa à
palavra do outro, confirmá-la ou rejeitá-las, buscar-lhe um sentido profundo, ampliála. Em suma, estabelecer com a palavra de outrem relações de sentido de
determinada espécie, isto é, relações que geram significação responsivamente a
partir de encontros de posições avaliativas. As relações dialógicas são, portanto,
relações entre índices sociais de valor [...] (FARACO, 2009, p. 66)

Em fins de 1958, o ISEB sofreria um sério abalo interno mediante a publicação do
livro de Hélio Jaguaribe “O nacionalismo na atualidade brasileira”. Esta publicação foi
noticiada como crise entre ISEB e UNE, causada pela recepção negativa, por parte dos
diretórios acadêmicos e entidades secundaristas que, indignados, entenderam a obra como
nacionalismo a favor de grupos estrangeiros no debate sobre a gestão da Petrobras.
Tal polêmica gerou posicionamentos de Vieira Pinto, Werneck Sodré, Guerreiro
Ramos quanto ao conteúdo do livro “entreguista” de Hélio Jaguaribe. Vieira Pinto, como
chefe do departamento de Filosofia, em carta resposta, ao ofício enviado pelo presidente da
UNE ao ISEB156, declarou:
[…] Devo assinalar que vejo no pedido de V. Sa. a mim dirigido e no movimento de
protesto suscitado por essa entidade em torno do referido livro um confortador
indício de maturidade da consciência da classe universitária. Quero declarar minha
absoluta discordância dos termos do trabalho do Sr. Jaguaribe na parte essencial em
que trata da política de petróleo, bem como de outros aspectos da política econômica
brasileira. Considero o livro nocivo e hostil aos interesses da causa nacionalista pela
qual tenho constantemente combatido. Ao tomar conhecimento, grande foi minha
surpresa. Com razão foi posta em dúvida pelos estudantes, a orientação doutrinária
do ISEB, até aqui seguida. (grifos meus). É preciso, contudo, ponderar, que, por lei,
existe plena liberdade de cátedra e de opinião dentro do ISEB, donde as ideias
expostas do Sr. Jaguaribe não deverem ser tomadas, ao que me parece, como ponto
de vista majoritário dos elementos que compõem o corpo docente do Instituto, e sim
156O Semanário.
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como enunciado pessoal do Autor, ao qual radicalmente me oponho. […]

Na chamada da reportagem, a resposta de Vieira Pinto em destaque: Professor Vieira
Pinto: “com razão foi posta em dúvida a orientação doutrinária geral do ISEB”.
Note-se que a citação direta de Vieira Pinto, indicada pelos dois pontos e aspas, na
chamada da reportagem refrata o sentido da resposta de Vieira Pinto, portanto, seu
posicionamento manifestado na íntegra da sua carta resposta à UNE. No título da reportagem
“com razão foi posta em dúvida a orientação doutrinária geral do ISEB”, enquanto que no
conteúdo da carta resposta, publicada na íntegra na mesma reportagem, pode-se capturar:
Com razão foi posta em dúvida pelos estudantes, a orientação doutrinária do ISEB,
até aqui seguida. É preciso, contudo, ponderar, que, por lei, existe plena liberdade
de cátedra e de opinião dentro do ISEB, donde as ideias expostas do Sr. Jaguaribe
não deverem ser tomadas, ao que me parece, como ponto de vista majoritário dos
elementos que compõem o corpo docente do Instituto, e sim como enunciado
pessoal do Autor, ao qual radicalmente me oponho.

A resposta de Vieira Pinto à UNE lhe rendeu muito maior admiração e respeito. O
Núcleo de Estudos Brasileiros (NEBRAS) publicou reportagem 157, enaltecendo a coragem de
Vieira Pinto de se opor ao livro de Hélio Jaguaribe.
O jornal UH RJ158 publicou na íntegra a Ata de Reunião, em sessão extraordinária, do
Conselho Curador e a Congregação do ISEB com o objetivo de examinar os problemas
criados com a publicação do livro do professor Hélio Jaguaribe “O nacionalismo na
atualidade brasileira”.
Na ordem de fala, manifestaram-se os membros da Congregação. Em seguida os
professores chefes do Departamento de História, de Sociologia e Filosofia. Enquanto que a
liberdade de cátedra e pensamento foram invocadas, reservas e críticas foram enunciadas,
Guerreiro Ramos e Vieira Pinto declararam-se contrários a muitas das teses contidas no livro,
enfatizando serem incompatíveis com a orientação preponderante no ISEB.
A querela foi discutida pela apresentação de duas propostas ao Conselho: uma de
Anísio Teixeira e outra de Roland Corbisier. Houve empate, depois seguiu-se uma intervenção
de Roland Corbisier, apresentando visto “de acordo” do ministro da Educação na sua
proposta, porém não foi aceita a tese de que a proposta representava a solução ao problema.
157LEONIDES ALVES FILHO, O Semanário, NEBRAS - Núcleo de Estudos Brasileiros - Ideologia e Desenvolvimento Nacional,
140. ed. p. 4, 1958.
158Última Hora, Amplo debate sobre o nacionalismo e nenhum compromisso político-partidário!, 14. ed. p. 9, 1958.
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Por sorteio, a primeira proposta teve os votos da maioria. O jornal O Globo publicou 159
reportagem com o resumo da reunião e das decisões.
Mediante essas considerações, constatamos que o estudo, a análise e a compreensão
dos discursos e dos enunciados concretos como encontros interativos recíprocos, mutuamente
tensos, nos permitem fazê-los emergir em outras interpretações possíveis, pois “[é] na tensão
entre essas vozes: contraditórias, informadas, violentas, sedutoras, bajuladoras, amorosas,
oficiais, cotidianas, escorregadias, que vamos encontrar alguns fios que façam sentido.”160.
É possível, desse modo, dar forma e acabamento à trajetória desta vida no contexto
do pensamento científico e filosófico brasileiro, na perspectiva do diálogo, do sentido
produzido como representação ou refração, nos limites que este trabalho, como enunciado,
exige, pois “[a] filosofia marxista da linguagem deve justamente colocar na base de sua
doutrina a enunciação como realidade da linguagem e como estrutura socioideológica.”
(Bakhtin/Volochínov, 2010, p. 131). A partir daí, o percurso trilhado é o da responsibilidade 161
na direção de novas tomadas da palavra sobre Vieira Pinto.
3 2 O discurso citado (reportado e/ou reproduzido)
Para Bakhtin/Volochínov (2010), o contexto é imprescindível, pois sozinhas as
palavras não manifestam seus sentidos porque elas portam sentidos produzidos por outro
locutor, que também não foi o primeiro a assumir a palavra num mundo mudo. Quem enuncia
não rastreia a palavra num dicionário; ela é tomada da fala de outrem, no sentido que fora
construído por outro locutor com o intuito de concordar, discordar, enfatizar ou somente para
continuar aquela fala. Depreende-se disto um dos fundamentos da dialogia bakhtiniana – o
caráter responsivo da linguagem.
Em Bakhtin/Volochínov , a enunciação é carregada da fala do outro, e as presenças do
159O Globo, Discutido no ISEB o livro do prof Jaguaribe, Não informado. p. 9, 1958.
160 MERKLE, L. E. 30/07/015. Diálogo de orientação por correio eletrônico. Recebido no endereço eletrônico
sandreiapr.seed@gmail.com
161 Responsibilidade (um neologismo em língua portuguesa) proposto por Sobral (2005), para a tradução do termo russo, não
neológico, otvetstvennost, que une responsabilidade – o responder pelos próprios atos, à responsividade, o responder a alguém ou a
alguma coisa. O objetivo é designar por meio de uma só palavra o aspecto responsivo como o agente assumir a responsabilidade pelo
seu ato, caracterizando um responder responsável que envolve, imprescindivelmente, um compromisso ético do agente. Dessa forma, o
ato responsável envolve o conteúdo do ato, seu processo e, unindo-os, a valoração/avaliação do agente com respeito a seu próprio ato,
vinculada com o pensamento participativo.
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locutor e do interlocutor são igualmente relevantes, dada a participação destes estar ativa no
discurso. Assim, é em função da presença daquele que este toma a palavra: para responder ou
indicar alguma coisa, cuja resposta será dada mais à frente. (GUIMARÃES, 2005).
Esta perspectiva teórica da enunciação se apresenta promissora para a compreensão do
como se orientaram as heterogêneas e múltiplas vozes na produção dos enunciados concretos
na mídia impressa brasileira, os quais potencialmente contribuíram com o (re)conhecimento
de Vieira Pinto ou privilegiaram a citação refratada de seu discurso, num ventriloquismo
forçado com a atribuição de vozes alheias a ele, estereotipando-o no cenário da
intelectualidade brasileira.
É importante, nesse sentido, enfatizar que falar em discurso citado não é reportar as
formas sintaticamente estruturadas do discurso direto, indireto e indireto livre. Para
Bakhtin/Volochínov (2010), pelo que se tem com a sintaxe, é necessária uma investigação
mais complexa das formas em uso na citação do discurso, pois tais formas expressam
tendências essenciais e frequentes de recepção ativa do discurso de outrem, sendo esta
recepção fundamental, também, para o diálogo.

Nesse sentido, Castro (2014) alerta que

se faz necessário pensar o discurso citado numa abordagem mais ampla. Não devemos
proceder a uma leitura ingênua, apenas formal (simples justaposição de vozes, ideias ou
pensamentos) do tema da citação no Círculo:
Se nossas interações socioverbais se realizam pelo contato, seja ele reflexivo, seja
ele refrativo, […] temos que reeducar nosso olhar para as sutilezas que o encontro
e o diálogo entre enunciados reserva. Só assim, creio, podemos valorizar a
importância dos estudos relativos ao discurso citado. (p. 40-1)

Em função de um ou mais enunciados na cadeia discursiva, os sujeitos, desse modo,
no ato comunicativo, reportando-se à palavra alheia, ou seja, às vozes de outrem, as vozes
sociais, situam a posição a partir da qual manifestam as suas [vozes], elaborando e
reelaborando seus enunciados a partir de um dado contexto histórico, pois é do aglomerado de
vozes internalizadas que nossos enunciados manifestam-se, como respostas ativas no diálogo
social, aspecto que os torna heterogêneos. Visto desse modo, o que enunciamos são discurso
citado, mesmo que não estejamos conscientes disto, haja vista que as inúmeras vozes ativas
em nós, são palavras que, para Bakhtin, perderam as aspas, das quais não percebemos sua
alteridade. (FARACO, 2009).
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O estudo do discurso citado possibilita, desse modo, compreendermos a citação (ou a
palavra reportada/reproduzida) e as formas de apropriação da palavra [discurso] de outrem,
considerando-se que um enunciado não se realiza em um processo unívoco, individual,
monológico.
Desse modo, a questão fundamental que se coloca no estudo do discurso citado, em
nossas interações verbais, é que essas estão situadas social e historicamente, e que é
indispensável pensarmos mais em tendências do que em formas estáveis e imutáveis de
apreensão e produção do diálogo no processo de interlocução. Atenção deve ser dada ao fato
de que a concepção de tendências dominantes da apreensão do discurso de outrem não deve
se imiscuir conceitualmente com formas sintáticas abstratas.
Para Bakhtin, a dialogia se apresenta num dizer, de cuja materialidade histórico-social
o discurso está tomado. A palavra, para ele, apoia-se em dois polos: o locutor e o interlocutor.
Como signo, a palavra conserva-se num estoque social de signos e a predileção por
determinados signos se efetiva a partir de determinações históricas e das relações sociais em
vigor entre os interlocutores. A língua, desse modo, se constitui por uma interação verbal, e
não por um sistema abstrato e monológico. (GUIMARÃES, 2005)
Esta autora enfatiza, ainda, que “[no] texto intitulado O discurso de outrem, Bakhtin
[Volochínov] procura mostrar a natureza social, não individual das variações estilísticas. Ele
postula que a maneira de integrar o discurso do outro reflete tendências sociais numa época
e num grupo social dado.” (GUIMARÃES, 2005, p. 152).
Para Volochínov (2010) são duas as orientações principais, pelas quais o discurso
narrativo se inter-relaciona à dinâmica das formas de citação e suas variantes. Essas
orientações são o estilo linear e o estilo pictórico.
Com relação à primeira orientação, o estilo linear, quem reporta a palavra tende,
essencialmente, à manutenção da integridade e autenticidade do discurso de outrem. A
linguagem apresenta um empenho em restringir, dentro de fronteiras explícitas e últimas, o
discurso reportado. Os esquemas linguísticos e suas variantes têm a função de isolar mais
clara e estritamente o discurso citado, de protegê-lo de infiltração pelas entoações próprias
do/a autor/a.
Como ilustração do estilo linear segue, na íntegra, a nota do Jornal Última Hora – RJ,
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pela qual Vieira Pinto nega as informações publicadas pelo “Clube da Lanterna” sobre uma
visita sua ao senador Prestes, em companhia de Roland Corbisier, este quem fora pedir apoio
a sua candidatura à Constituinte.
A propósito da nota publicada no Jornal do Clube da Lanterna, segundo a qual o
Professor Álvaro Vieira Pinto teria feito uma visita ao Senador Luís Carlos Prestes
acompanhando o Sr. Roland Corbisier, que fora solicitar apoio para sua candidatura
à Constituinte carioca, Vieira Pinto afirmava ontem que não tem a notícia o menor
fundamento. Primeiro porque nunca foi visitar o Sr. Luís Carlos Prestes, nem
mesmo sabe onde ele reside; segundo, porque ignora que existiam as pessoas
referidas na nota – Josefa Cardoso e Célio Vieira; terceiro, porque na terça-feira,
quando estaria visitando o líder comunista, achava-se, na realidade, trabalhando
em seu gabinete. [grifos meus] 162

Nesta nota jornalística, se utilizarmos os dois pontos após os verbos dicendi,
substituindo a 3ª pessoa pela 1ª pessoa, o discurso não sofrerá alterações significativas em seu
conteúdo. Temos, mediante isso, a fala de Vieira Pinto em sua concretude, existindo a
possibilidade, ainda, de reconstituirmos a nota que o cita, por meio do que ele disse e o que
foi dito sobre ele no jornal Clube da Lanterna.
Todavia, na segunda orientação, que é o estilo pictórico, pode-se constatar processos
de outra natureza à do estilo linear, pois:
A língua elabora meios mais sutis e mais versáteis para permitir ao autor infiltrar
suas réplicas e seus comentários no discurso de outrem. O contexto narrativo
esforça-se por desfazer a estrutura compacta e fechada do discurso citado, por
absorvê-lo e apagar suas fronteiras”. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p. 156)

Comparativamente, se no estilo linear um narrador “apagado” permite
recuperar um discurso em bloco, no estilo pictórico, o oposto disso, um narrador presente, e
em liberdade, é fator que possibilita um cenário em que se realiza o contrário. O estilo
pictórico consagra-se, desse modo, como “[…] sendo ideal para o desenvolvimento dos
modelos mistos de transmissão discursiva, tal como o discurso indireto sem sujeito aparente e
o discurso indireto livre”. (CASTRO, 2016).
Ilustrativo do estilo pictórico, o fragmento abaixo apresenta trecho do artigo Os filhos
sabem mais do que os pais porque têm a vivência de Gustavo Corção:
A pobre mãe aflita veio procurar o velho professor por causa da filha, que está na
Escola Nacional de Filosofia, e que vive a agredir os critérios, as convicções da
162MAURO, Última Hora.
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família cristã em que nasceu e cresceu. Agride com especial ferocidade a piedade
católica da boa mãe. O que é que a Igreja fez pelas estruturas sociais? Os
comunistas dirigem-se ao povo, enquanto os católicos, etc., etc. A pobre mãe
desolada, que vê sua filhinha, levada por maus conselhos, ofender a cruz de Nosso
Senhor, fica sem saber responder. É ignorante, diz ela. Não tem argumentos.163

Nas falas em destaque, entre a palavra de quem cita e o discurso reportado, o estilo
pictórico se evidencia nos questionamentos em DIL “O que é que a Igreja fez pelas
estruturas sociais? Os comunistas dirigem-se ao povo, enquanto os católicos, etc., etc.”. Com
esta entonação, que oscila entre a sua palavra e o discurso alheio, Corção refrata os
posicionamentos do “velho professor de Filosofia”, criando um cenário de legitimidade ao
ataque pretendido por ele, numa atmosfera de sarcasmo que, sendo seu, na sequência
discursiva é articulada de tal forma que passa [aparentemente] a representar o estilo de
discurso anticristão dos comunistas que se dirigem ao povo pelo discurso do “velho professor
de Filosofia” [Vieira Pinto notadamente], o qual “[…] deixa a mãe sem esperanças, pois ela
vê sua filha influenciada por maus conselhos, ofendendo a cruz de Nosso Senhor. A mãe fica
sem saber responder. "É ignorante, diz ela. Não tem argumentos.”
Posto isso, passo a apresentar o discurso e suas variantes (ou tendências)164, pois é a
partir dessas duas perspectivas – a do estilo linear e a do estilo pictórico que Volochínov
(2010) vai nos apresentar seu construto teórico sobre o discurso citado e suas variantes.
Apoio-me, também, no estudo e exploração dessas variantes, realizado por Castro (2014) em
seu ensaio bakhtiniano sobre duas obras de Graciliano Ramos: Infância e São Bernardo.
3 3 O discurso indireto e suas variantes
“A análise é a alma do discurso indireto” (Volochínov, 2010, p. 166)

Quando se trata de analisar uma elaboração de discurso indireto mais atentamente,
podemos nos orientar para dois objetos basicamente distintos.
A enunciação de outrem pode ser apreendida como uma tomada de posição com
conteúdo semântico preciso por parte do falante, e nesse caso, através da construção
163CORÇÃO, Gustavo, Os Filhos Sabem Mais do Que os Pais Porque Têm a Vivência, Diário de Notícias, p. 2, 1963.
164 Importante enfatizar que as reflexões do autor sobre o discurso citado/reportado e/ou reproduzido e suas variantes tomam por base a
palavra estética na literatura russa.
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indireta, transpõe-se de maneira analítica sua composição objetiva exata (o que disse
o falante). […] Mas pode-se também apreender e transmitir de forma analítica a
enunciação de outrem enquanto expressão que caracteriza não só o objeto do
discurso (que é de fato, menor) mas ainda o próprio falante: sua maneira de falar
(individual, ou tipológica, ou ambas); seu estado de espírito, expresso não no
conteúdo mas nas formas do discurso (por exemplo, a fala entrecortada, a escolha da
ordem das palavras, a entoação expressiva, etc.); sua capacidade ou incapacidade de
exprimir-se bem. (Volochínov, 2010, p. 166)

Os dois objetos de análise de transmissão indireta são diferentes em essência. Um se
orienta na perspectiva do sentido decomposto em elementos objetivos. No outro, a análise da
enunciação se faz em níveis linguísticos e estilísticos. A esse respeito, mediante sua
especificidade, que tende à transmissão analítica do discurso reproduzido, no discurso
indireto, o enunciado alheio é percebido de forma distinta que a do discurso direto porque o
DI comenta, analisa esse enunciado. (PONZIO, 2012)
Volochínov (2010) aponta, de acordo com o enfoque de análise, duas variantes do
discurso indireto: a primeira é o discurso indireto analisador de conteúdo (DIAC) e a
segunda, o autor chama de discurso indireto analisador de expressão (DIAE).
O foco da análise da variante discurso indireto analisador de conteúdo é o conteúdo
da palavra outra. A tendência desta variante é a tematização do discurso do outro, com a
manutenção explícita da distância entre a palavra do narrador e a palavra citada, pelo que
elimina-se qualquer registro ou especificidade que aponte a maneira de dizer ou para aspectos
da individualidade discursiva de quem disse. Restringe-se ao conteúdo dos discursos citados,
mantendo o caráter semântico das palavras do outro. A relevância está no conteúdo, no tema
de que se trata. (Volochínov, 2010);
Esta variante é mais frequente nos ambientes “[…] epistemológicos ou retóricos (de
natureza científica, filosófica, política, etc.), nos quais o autor é levado a expor opiniões de
outrem sobre um determinado assunto, a opô-las e delimitá-las.” (Volochínov, 2010, p. 168)
Nos fragmentos retirados das declarações de Vieira Pinto – então com vinte anos – à
revista Movimento Brasileiro é possível atentarmos para a tendência do DIAC pelo que
podemos observar o que falou, ou seja, os posicionamentos de Vieira Pinto, e não como
falou.

Estudante de medicina no 3º ano, o Sr. Alvaro Vieira Pinto começou por nos declarar
as suas convicções catholicas integraes, estando em philosofia dentro do thomismo,
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que estuda profundamente […] Julga o bolchevismo um estado social anormal, que
tende a findar, terminando talvez por um excesso de ditadura. Sobre o fascismo
reputa-o uma doutrina forte e realizadora, mas duvida do seu carater universal, não
acreditando que seja aplicável ao Brasil, por exemplo. […] Por ultimo, falamos do
ensino medico e respondeu-nos lhe parecer efficiente, pois cursa ainda os primeiros
anos. Acredita que dependa mais do alumno que do professor, cuja influencia
decresce dia a dia. Sobre o ambiente universitario, affirmou resolutamente, ser, em
geral, pessimo. (REVISTA MOVIMENTO BRASILEIRO, número 04, 1929) 165

Publicada em 24 de abril de 1929, pelo que consta na apresentação, a enquete Como
pensam os estudantes brasileiros objetivava conhecer o pensamento dos estudantes, suas
tendências e diretivas. Para tanto, as respostas dos entrevistados se organizavam a partir dos
tópicos: crença religiosa, a questão social (fascismo e bolchevismo), o Brasil, o movimento
modernista brasileiro e o ensino.
Outra tendência – a do discurso indireto analisador de expressão (DIAE) - serve à
análise que evoca o valor, a forma e o estilo da palavra alheia de tal modo que se cria um
frame de quem diz, tornando-se o discurso um modo de manifestar não só a voz, mas também
o ser humano que há nesse dizer. A variante DIAE absorve, na construção indireta “[…] as
palavras e as maneiras de dizer do discurso de outrem que caracterizam a sua configuração
subjetiva e estilística enquanto expressão. (Volochínov, 2010, p. 168). Nesse processo, o autor
apresenta o falante em sua individualidade e, pela forma como o apresenta – subjetividade
individual ou tipificada, forma de pensar e se expressar – cria uma imagem de quem a palavra
é reportada de modo a deixar evidente um julgamento do autor sobre esse falante.
(VOLOCHÍNOV, 2010).
No fragmento a seguir, é possível analisar o efeito criado pela tendência do discurso
indireto analisador de expressão.
Se hoje, no Brasil, como alhures, a grande, inadiável exigência humana é a
instituição de uma ordem social mais justa por meio de reformas realizadas em bases
democráticas e cristãs, o ISEB representa, no quadro ideológico de nosso país, uma
poderosa força reacionária. Desviando a atenção de boa parte do povo para o dilema
simplista “nacionalismo ou entreguismo”, ele amortece e retarda, no plano interno, a
reação necessária contra a estrutura oligárquica de nossa sociedade. Na medida em
que a orientação “desenvolvimentista” for seguida pelos governos, estarão estes
contribuindo para exasperar as desigualdades e incentivar a consequente acumulação
de ressentimentos cuja eventual explosão poderá um dia levar o Brasil ao caos
social. É um programa a que, parece-me, nenhum católico pode em sã consciência
aderir. Claro que registro aqui uma convicção pessoal, que não compromete a
responsabilidade de ninguém senão a minha própria. Mas ouso julgá-la, fundada em
boas razões: julgue também o leitor, à vista do exposto. Para terminar: sei que entre
165 Movimento Brasileiro.
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os professores do ISEB há um que é católico praticante. Não quero nem por um
instante entreter o pensamento, que seria imperdoavelmente temerário, de
duvidar da sinceridade de sua fé. Prefiro duvidar do seu “desenvolvimentismo”.
Ou, pelo menos, da coerência interna da sua constelação de ideias. Gostaria de
poder entendê-lo. Mas, como Antonio Carlos Villaça, não o entendo.

O autor cria um cenário, sem referir especificamente, o alvo de sua crítica, de quem
prefere duvidar de sua orientação “desenvolvimentista” a lançar dúvidas sobre a fé desse
professor. No trecho em destaque, o interlocutor, um dentre os professores do ISEB, é católico
praticante. Dialogando como católico, criticando a orientação

desenvolvimentista,

constatamos que “um professor católico praticante”, antes um católico integral, é Vieira Pinto.
Inconcebível admiti-lo, portanto, “desenvolvimentista”.
Por fim, a segunda, e última tendência do DI, o discurso indireto impressionista (DII),
a voz de autoria transita subjetivamente na transmissão da palavra outra, intervindo nela com
sua entoação. Entre a objetividade da citação do discurso do outro e a intervenção de quem o
reporta, o DII se situa entre o discurso indireto analisador de conteúdo e o discurso indireto
analisador de expressão – o DIAC e DIAE respectivamente.
Um grupo de precoces aventureiros, seguidores da concepção analfabetista
sustentada pelo professor Álvaro Vieira Pinto, vinha assediando a Faculdade
Nacional de Filosofia com uma ofensiva demagógica, de visível interesse político,
tendo como bandeira a fórmula do "2º vestibular". Na teoria desta nova seita de
universitários, a Universidade deve ser de todos no sentido mais elementar e
grosseiro do termo. Chegam a dizer claramente que a nova Universidade
integrada com o povo deve permitir a entrada de analfabetos; de onde haverá
uma porta de saída amplamente aberta para os mesmos analfabetos, munidos agora
de títulos para ensinar novos analfabetos, que continuarão analfabetos. [...]166

Se é fato que havia mobilizações, debates e estudos sobre a universidade para todos,
situada no contexto geral do debate em torno da reforma universitária, esta não se assentava,
como comenta o autor, numa “concepção analfabetista” superficialmente resumida na
tentativa de se instaurar a entrada de analfabetos na universidade.
A tendência impressionista (DDI), no trecho acima, desvela-se pela forma generalista
de referência às teses defendidas por Vieira Pinto, retirando-as do contexto da discussão em
que ocorreram e a direção a que interessavam – a reforma universitária – pela qual se fazia
166CORÇÃO, Diário de Notícias.
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necessário, segundo Vieira Pinto, também, dentre outras questões, discutir o acesso à
universidade, portanto sua universalidade e para quem e para que ela existe [ou deveria
existir], ou seja, a implicação entre universidade e sociedade de classes. 167
Com a tendência do discurso direto impressionista Volochínov (2010) encerra seu
ensaio sobre o discurso indireto e suas tendências, passando a considerar o discurso direto e
suas variantes.
3 4 O discurso direto e suas variantes
No que concerne ao discurso direto e suas variantes, Volochínov (2010) assim se
pronuncia: “[…] Limitar-nos-emos simplesmente àquelas variantes nas quais se efetua uma
troca de entoações, nas quais se constata um estágio recíproco entre o discurso narrativo e o
discurso citado.” (p. 171-2) E as variantes do discurso direto, os “modelos estéticos”168,
apresentadas por Volochínov (2010, p. 172-8) são: o discurso direto preparado (DDP), o
discurso direto esvaziado (DDE), o discurso citado antecipado disseminado oculto
(DCADO), o discurso direto retórico (DDR) e o discurso direto substituído (DDS).
A primeira variante – o discurso direto preparado (DDP) – caracteriza-se pelo fato de
que o discurso direto emerge do indireto. Uma singularidade do DDP é que o discurso direto
vem à tona através do discurso indireto livre (DIL). O discurso indireto livre, pela sua
natureza intermediária (situa-se entre a palavra própria e a palavra alheia), prepara a
percepção do discurso direto, de forma que os temas básicos do discurso direto [que virão]
sejam antes, porém, enunciados pelo contexto e matizados pelas entoações de quem cita.
A entrevista, intitulada “diretrizes e bases, ora bolas!…”, que foi publicada no
suplemento “O Metropolitano” do jornal Diário de Notícias RJ em 20/01/1962 apresenta a
tendência DDP. De acordo com a apresentação da matéria, após o suplemento ter publicado,
na íntegra, a Lei de Diretrizes e Bases, o informativo apresentou três nomes conhecidos da
época, que deram novos esclarecimentos sobre o significado da lei. Dentre eles, Vieira Pinto,
cujas declarações seguem transcritas do suplemento:

167DESCONHECIDO, R.U. diz respeito aos que não estão, Diário de Notícias, p. 22, 1962.
168 De acordo com Ponzio (2012), a título de exemplo, são “o discurso direto disseminado, cujas características são a presença de aspas
ou não, a presença de palavras alheias no discurso de um(a) autor(a), além do discurso direto retórico e do discurso direto substitutivo.
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"É uma lei com a qual ou sem a qual, tudo continua tal e qual". Desta forma,
“conscientemente superficial e brejeira”, foi que nos respondeu o professor Álvaro
Vieira Pinto, quando perguntamos se algo nos poderia dizer sobre a lei de diretrizes
e bases da educação, aprovada pelo Parlamento nacional e sancionada pelo
presidente João Goulart. Afirmou, ainda, que a lei não visa a modificação do
“status quo”, mas sim regulamentá-lo, em proveito dos grupos que mantêm o
poder, e que só haverá uma verdadeira lei quando esta for feita “pelo povo em
seu exclusivo benefício”.

Na segunda variante, o discurso direto esvaziado (DDE), toda caracterização objetiva
no interior do contexto narrativo antecipa de tal forma seus contornos e sua entonação que a
fala citada aproxima-se quase do desnecessário. Exemplificando o DDE, segue trecho de
reportagem sobre o depoimento de Vieira Pinto à CPI da UNE, que investigava as ações desta
instituição. A reportagem intitulada Vieira Pinto na CPI: não sou mentor da UNE, foi
publicada no Última Hora – RJ em 25/10/1963.
Face ao silêncio sistemático do professor Álvaro Vieira Pinto ante as indagações que
lhe eram dirigidas, o deputado Raimundo Padilha disse que “o mestre não joga
bombas, mas arma o braço do estudante para arremessá-la através das instruções que
deu em seu livro ”A Questão Universitária”. Logo após, o membro da CPI leu um
trecho da obra do sr. Álvaro Vieira Pinto, destacando os trechos em que defende a
liquidação da atual sociedade de classes existente no país em favor de outra, mesmo
que seja preciso violência. O diretor do ISEB limitou-se a dizer que “pelo menos
assumia a responsabilidade do que escreveu”. 169

O discurso citado antecipado e disseminado oculto (DCADO), terceira tendência
apresentada por Volochínov (2010), a narrativa é orientada pela ótica de quem reporta a
palavra tanto do ponto de vista espaço-temporal (interferência discursiva) como na
perspectiva dos valores e entoações.
Na nota publicado na coluna “Na hora H” - UH RJ,
Em matéria de violino o professor Álvaro Vieira Pinto (diretor do ISEB) tem um
terrível rival, que como ele gosta de tocar Beethoven nas horas dramáticas. Tratase do deputado (fascista) Raimundo Padilha que, em outros tempos, teria sido
amigo de Vieira Pinto. (MAURO, 1964)

Os termos em destaque dão o tom [sarcástico], e podem ser postos entre aspas como se
fossem do locutor, apesar de não estarem marcados temática ou composicionalmente. Nesta
tendência, a do discurso direto disseminado oculto, “[…] no interior da narrativa,
praticamente cada epíteto, cada definição ou julgamento de valor poderiam também estar
169Última Hora, Professor Vieira Pinto à CPI: “Não sou mentor da UNE”, 4187. ed. p. 2, 1963.
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entre aspas, como se tivessem saído da consciência de uma ou de outra personagem.”
(Volochínov, 2010, p. 173).
No discurso direto retórico (DDR), por sua vez, a quarta variante, umas das raras
formas lineares do discurso direto na literatura, reproduzindo aí o que normalmente se
constata nas nossas interações verbais, ou seja, perguntas ou exclamações retóricas que
servem somente de artifício para preparar e entabular uma sequência de discurso qualquer.
Essas perguntas ou exclamações podem aparecer como fala direta (colocada entre aspas) ou
do narrador, e a sequência que elas geram, resultam num discurso semanticamente partilhado
por ambos.
Nos fragmentos de “A Reforma Universitária” sobre o livro “A Questão da
Universidade”, de Vieira Pinto, publicada na coluna Notas de Crítica, de Werneck Sodré, do
O Semanário, suplemento do jornal Diário de Notícias – RJ, a tendência do DDR é
evidenciada:
Outro aspecto importante da análise de Álvaro Vieira Pinto é aquele em que define a
inevitável função conservadora da Universidade, levando a sublimação desse papel
ao limite de fazer-se credora do “mérito de não se haver renovado”. Ao apreciar esse
aspecto, o autor escreve o seguinte: “Daí a inevitável luta entre a classe professoral,
alienada, arrogante, e mesmo policialesca, em algumas de suas figuras, possuidoras
de sesmarias em que se transformam as Faculdades e Escolas, zeladoras dos valores
eternos, e a classe estudantil, livre, ansiosa de ver realizada a libertação do nosso
país, que lhe dará as grandes oportunidades por que espera. […]” As referências a
elementos da classe professoral “alienada, arrogante, e mesmo policialesca”,
“zeladora dos valores eternos”, e à luta entre isso e os valores novos, que a
classe estudantil alinha, não parece profetizar, a curto prazo, a decisão da
congregação da FND, ao proibir conferências políticas promovidas por seus
estudantes? 170

No diálogo estabelecido na narrativa, o confronto se estabelece pela citação direta de
Vieira Pinto, em tensão com a palavra da Faculdade de Direito, esta representativa ou
zeladora dos valores eternos. O autor do texto, por meio do questionamento sobre a proibição
a estudantes de realizarem conferências políticas, não só concorda com a palavra como
também compartilha seus sentidos, porque assume a voz, e a legitima, por meio daquele
questionamento, apontando-o como o vaticínio no discurso de Vieira Pinto.
E a última variante do discurso direto, a do discurso direto substituído (DDS), ocorre
quando uma pergunta ou exclamação retórica, mesmo que partilhada entre locutor e
170SODRÉ, O Semanário.
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interlocutor, dá vazão à voz do primeiro tão somente.
É uma lei com a qual ou sem a qual, tudo continua tal e qual". Desta forma,
“conscientemente superficial e brejeira”, foi que nos respondeu o professor Álvaro
Vieira Pinto, quando perguntamos se algo nos poderia dizer sobre a lei de diretrizes
e bases da educação, aprovada pelo Parlamento nacional e sancionada pelo
presidente João Goulart. Afirmou, ainda, que a lei não visa a modificação do
“status quo”, mas sim regulamentá-lo, em proveito dos grupos que mantêm o
poder, e que só haverá uma verdadeira lei quando esta for feita “pelo povo em
seu exclusivo benefício”.

Na segunda variante, o discurso direto e
No DDS, embora semanticamente seja possível perceber que um discurso remete
àquilo que pensa uma personagem, quem o diz de fato é o narrador. Neste aspecto, o DDS
quase seria uma variante do discurso indireto livre (DIL). Porém, isto não ocorre porque no
DDS não há a interferência discursiva, característica fundamental do discurso indireto livre.
(CASTRO, 2014).

3 5 Discurso Indireto Livre
E para finalizar, tomando por base os estudos desenvolvidos pelos primeiros teóricos
do discurso indireto livre (DIL): Tobler (1887) e Kalepky (1899), Volochínov, no quarto e
último capítulo de Marxismo e filosofia da linguagem, apresenta, por meio de sua crítica a
estes teóricos, as fragilidades inerentes às discussões que desenvolveram, haja vista se
situarem como introdutórias no âmbito dos estudos do discurso indireto livre. E, neste
capítulo, ele destaca também que, na sua concepção, os autores que fizeram emergir a
relevância da discussão sobre o DIL são: Bally (1912), o estudioso mais importante do
objetivismo abstrato e os vosslerianos E. Lerch (1914), E. Lorck (1921) e G. Lerch (1922),
que desenvolveram seus estudos a partir do enfoque subjetivista individualista.
De acordo com Castro (2014, p. 58-9):
Essencialmente, na sua crítica, o que Volochínov quer destacar em relação às
interpretações do DIL é que elas deixaram escapar de sua percepção a confluência
vocal própria e singular que essa forma de citar apresenta, onde o julgamento de
grau mais sutil, conseguida pela forma de proximidade com que a acentuação e
entonação expressiva do autor ecoam na voz de sua personagem.

81
Sendo assim, sobre o discurso indireto livre, Ponzio (2011) analisa que “Bakhtin e
Volochínov se interessam especialmente pelo discurso indireto livre porque aqui a interação
entre a palavra própria (a palavra que reporta) e a palavra outra (a palavra reportada) é mais
intensa.” Nesse sentido, é importante notar que o DIL não se realiza a partir das formas dos
discursos direto e indireto.
Para Volochínov, o discurso indireto livre não é a “simples mistura mecânica” nem a
“soma aritmética” de duas formas, mas constitui uma “tendência completamente
nova, positiva, de percepção ativa da enunciação do outro, com uma orientação
especial da dinâmica da inter-relação entre a palavra do autor e a palavra outra.
(PONZIO, 2011, p. 37).

O discurso indireto livre, para além de um modelo sintático, é a manifestação
de um posicionamento ideológico, de uma maneira específica de consciência das trocas
linguísticas, que “[…] reflete determinadas condições socioideológicas e coloca frente a
frente linguagens, estilos e ideologias diferentes. Converte em relativos os pontos de vista,
desarma a palavra monológica”. (PONZIO, 2012, p. 106). O discurso indireto livre, portanto,
representa e torna perceptível, de modo muito particular, a inter-relação da palavra que reporta
com a palavra reportada; a palavra própria e a palavra alheia se fundem.
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4 CONSIDERAÇÕES

“Não pode a consciência nacional emergente prescindir da grande
imprensa, embora tenha que se afirmar até mesmo contra certa
imprensa”, sustentou o professor Álvaro Vieira Pinto, catedrático da
Faculdade Nacional de Filosofia e diretor do Instituto Superior de Estudos
Brasileiros, do MEC, na segunda aula do curso sobre "Imprensa e Realidade
nacional, que ali está sendo ministrado. Na sua aula conferência, o professor
Vieira Pinto procurou situar o papel da imprensa industrial, ou seja, da
imprensa hodierna no processo de desenvolvimento nacional, concluindo por
afirmar que se deve preservar a liberdade de imprensa de forma concreta,
precisando a quem e para que serve ela. (Correio da Manhã, 1961)171

Apresentei, conforme os objetivos, a sistematização dos dados sobre Vieira Pinto,
rastreados na mídia impressa, a partir das bases de dados pesquisadas, pertinentes à
(re)composição de traços de sua trajetória. A mídia impressa, pelos enunciados que foram
recuperados, favoreceu o perfil de Vieira Pinto como intelectual de relavada importância para
o seu tempo, e mesmo aqueles que não consideravam positivamente essa importância, pela
profundidade de sua obra, citaram Vieira Pinto como contra-argumentação de suas teses,
editando-o como o “inimigo da sociedade brasileira” infiltrado nas esferas estratégicas do
cenário educacional político e intelectual da época.
De estudante de Medicina, líder do movimento de jovens católicos, editor de revista a
cientista e professor, de palestrante, conferencista a autor de livros, de “agitador” cultural a
“subversivo”, Vieira Pinto me foi apresentado, pelas matérias jornalísticas, como uma
personalidade profunda, densa, científica.
De início, como aponta texto de Nelson Werneck Sodré, de uma erudição desengajada,
Vieira Pinto, tal qual o curso da história e da necessária transformação por que passa todo ser
humano que não definha na ingenuidade, vai se transformando até se tornar, nos meios
intelectuais, culturais e sociais, a voz que deveria ser ouvida.
A rigor, em fins da década de 1950, e até o ano de 1964 em que se instaura, com o
golpe civil, o governo da ditadura militar, sua voz respeitável e respeitosa, criticamente
consciente e profundamente original, vai sendo apropriada de formas inaudíveis pelo teor do
171Correio da Manhã, Liberdade de imprensa deve ser preservada na prática, 21065. ed. p. 11, 1961.
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conteúdo que expressava, pois as citações de Vieira Pinto vão perfilando-o, paradoxalmente,
em enunciados, nas páginas entrincheiradas da mídia, aderentes ao discurso pró-ditadura,
como um “marxista comunista”, ofendendo o povo português quando, de fato, se opunha ao
governo ditador salazarista, despertando alguns estamentos sociais brasileiros a manifestar
solidariedade ao povo português conforme publicava o jornal O Globo nos anos 1962.
Também um incitador de revoltosos, quem, por meio de seu livro “A Questão da
Universidade”, segundo declarações do deputado Raimundo Padilha, (líder da CPI da UNE
seria o “fascista de fato” segundo o que capturamos de alguns enunciados produzidos a favor
de Vieira Pinto. Em texto assinado por Álvaro Lins, Nelson Werneck Sodré, Ênio da Silveira,
Di Cavalcanti, e publicado, às expensas de seus autores no jornal UH RJ, consta:
RAIMUNDO PADILHA, deputado federal, antigo espião nazista durante a última
guerra (foi assim caracterizado pelo Serviço Secreto Americano) e constante traidor
da Pátria. Não há causa nacional que não conte com sua desprezível figura […] Sua
campanha atual contra o professor Vieira Pinto está bem atamancada numa
vergonhosa “picaretagem”: páginas e mais páginas de anúncios em que organizações
estatais portuguesas oferecem ao nosso mercado produtos como café, cacau,
madeiras, sisal, cerveja (de Angola) e, o que é ainda mais grotesco imbecil,
fardamento para o exército português….

Usando de “A Questão da Universidade”, fruto de palestras que Vieira Pinto proferiu sobre a
reforma universitária no ano de 1958, Raimundo Padilha investia, sem tréguas, nas acusações
contra Vieira Pinto. Segundo o deputado, em favor da extinção da sociedade de classes, Vieira
Pinto defendia, mesmo sendo preciso usar de violência, a emergência de uma sociedade
monoclássica. A visão distorcida, demagoga da leitura do livro é registrada nas declarações do
deputado durante a CPI da UNE: "o mestre não joga bomba mas arma o braço do estudante
para arremessá-la através das instruções que deu em seu livro A Questão Universitária.
Na mesma linha, Gustavo Corção, na sua coluna, atacava Vieira Pinto de modo
pessoal, num discurso agressivamente ofensivo. No texto em favor de Vieira Pinto,
supracitado, assim é apresentado o articulista: GUSTAVO CORÇÃO, escritor e jornalista que
se caracteriza pela degradação profissional a serviço de interesses contrários aos do povo
brasileiro e que gostaria de ser o líder intelectual do catolicismo caboclo, o que não
consegue pela sua incapacidade de influenciar pessoas.
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Sônia Seganfredo, que fora ex aluna de Vieira Pinto, embora não tenha sido citada pelos
“defensores de Vieira Pinto”, somando com as vozes de Padilha e Corção, acusava seu ex
professor de antinacionalista, anticristão, anti-humanista, cuja orientação ideológica [sua e de
seu grupo] crescia de forma perigosamente contrária ao desenvolvimento da sociedade
brasileira e também do ensino, em especial o ensino nas universidades.
É importante ressaltar que, dados os acontecimentos histórico-sociais, políticoideológicos, Vieira Pinto teve sua trajetória contada por seus comentadores, tanto na tentativa
de destituir a legitimidade de sua carreira e produção científica como com o objetivo de,
contrapondo-se a essa perspectiva mitificadora, produzir uma “linha da vida”, uma memória a
fim de que se revelasse a sua profunda erudição, explicitando a quais interesses se dedicava e
o “como” o homem de pensamento, resultante consciente de sua época e atuação na sociedade
brasileira em que vivia, erigiu sua vida e obra. Nesses textos, em especial, encontramos um
“teatro da memória” rico das nuances das vozes que nos chegam sobre Vieira Pinto.
situação que o conduziu ao ostracismo, fato que condenou sua existência e sua obra
ao calabouço da memória brasileira.
Guardadas as devidas proporções, a citação que abre esta seção, sobre palestra de
Vieira Pinto acerca da temática imprensa e consciência nacional, explicita as intenções,
também, deste estudo. Fazer emergir as vozes dos enunciados selecionados da mídia impressa
brasileira, entre os anos 1920 até os 1960, nos permitiu constatar as implicações de uma
imprensa, cujos interesses não se alinham, potencialmente, com uma consciência voltada ao
país, democraticamente construída e que deve ser sustentada incansavelmente.
Devido aos últimos acontecimentos políticos no Brasil, acredito que, sem prevermos,
este estudo contribui também, para podermos refletir criticamente e explicitar a quem e para
que serve certa imprensa contra a qual devemos nos posicionar, manifestar e combater.
No limite de voz e vez de que dispomos neste estudo, a intenção é juntarmo-nos aos
demais estudiosos de Vieira Pinto, como Côrtes (2013), que nos convida à releitura da obra de
Vieira Pinto, a qual nos legou o direito de ter esperança e acreditar na Democracia de uma
forma nossa, autêntica, posicionamo-nos a fim de que não se perpetue a situação que
conduziu, não só, mas em especial, para este estudo, a existência de Viera Pinto [vida e obra]
ao ostracismo e ao calabouço da memória brasileira com a instauração de um governo ditador
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militar. Conclui-se aqui, como mais um discurso, a nossa palavra sobre Vieira Pinto. E na
perspectiva dialógica, esperamos, que esta seja retomada, revista, ampliada a fim de nunca se
perderem a esperança e a crença na Democracia como essencial para um povo, cuja
consciência ainda se encontra em “esforço de libertação”, nota que este brasileiro nos deixou
como contribuição para pensarmos sobre nós e nossos desígnios como sociedade no curso da
história.
Perspectivas futuras: melhor caracterização dos periódicos: orientações editorias, públicoalvo etc., ampliar a análise dos textos recuperados sobre Vieira Pinto, a fim de explicitar
nesses enunciados concretos, as vozes com as quais Vieira Pinto, teórica e cientificamente
dialogava e como essas vozes influenciaram o contexto histórico, político, social e cultural de
seu tempo. Da mesma forma, compreender o “como” seus inimigos ou opositores refrataram
essas vozes de forma a condenarem Vieira Pinto.
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desejam nele atuar acima de personalismos ou de
secundários motivos de dissenção". Esta convocação continua - nasceu do exercício da delegação de poderes
que uma numerosa assembleia de intelectuais, reunida a 05
do corrente mês deu a um grupo de 13 de seus
componentes, para que a representassem durante a última
crise política, junto às demais forças populares agrupadas
contra as tentativas de golpe de direita em defesa das
liberdades democráticas".
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Aprovação de Vieira Pinto – professor de Filosofia
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Título da publicação

Cassados mais 37 e o "Listão" esperado hoje

Data

14/06/64

Seção

Primeira Seção

Resumo

Vieira Pinto na lista
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As revistas
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Data

21/04/29

Resumo

"Movimento Brasileiro", numero de abril, traz reflexões de
Mario de Andrade na semana santa sobre Jesus "morto
deposto"); notas editoriais sobre Fock, "Miss Brasil",
problemas da cidade e do paiz.Commenta a batalha dos
concertos "Lemmoreux", em torno da arte violenta e nova de
Villas (sic) Lobos, que "commoveu e agitou Paris", com os
seus "Choros", de motivos brasileiros, vaiados por uma
parte do aurditório e acclamados por outra. Na "Revisão de
Valores", um admirável estudo sobre Castro Alves. A
"enquête" sobre as tendências culturaes da juventude das
escolas, apresenta o depoimento de dois marxistas, Raul
Karacick e Huder Corrêa Lima, e de um catholico integral,
Alvaro Vieira Pinto. Artigos de collaboração. E em
"repertorio" uma resenha minuciosa e commentarios
intelligentes e opportunos sobre os acontecimentos
políticos, e comerciaes, scientificos, literarios e artisticos da
actualidade mundial. (grafia original)
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Inquérito realizado em 1958 provou que imoralidade é
constante na UNE

Data
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Seção
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Resumo

A articulista ataca Vieira Pinto

Diário de Natal
Tipo

Artigo de jornal

Autor

Sônia Saraiva Seganfredo

URL

http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/12206

Número da edição

6723

Lugar

Natal, RN

Páginas

Terceira página.

Título da publicação

Extremistas inspiraram e dirigiram a greve política
deflagrada neste ano

Data

29/09/62

Seção

UNE "menina dos olhos do PC - VI

Resumo

No tópico “Quem é Vieira”, a articulista descreve Vieira Pinto
como médico cancerologista descontente com sua
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profissão, Daí, buscou na Filosofia o lenitivo e a possível
explicação aos seus males. Atribui a entrada de Vieira Pinto
na FNFi a San Thiago Dantas, Afirma ainda que a sua tese
de concurso versava sobre Platão, e dada a influência de
alguns amigos, estudou-a em Paris, frequentando a
Sorbone, aonde, segundo a articulista, Vieira Pinto se dizia
frequentemente convidado para voltar e lecionar. E continua.
"A tese deu-lhe o qualificativo de "gênio" dentro da
faculdade até que Frei Damião de Berg, catedrático de
grego da FNFi descobriu que o "Timeu" traduzido por Vieira
Pinto estava errado. Vieira defendera uma tese apoiada em
uma afirmação falsa, atribuída, por erro de tradução, a
Platão. Ora, isto invalidava a tese. Houve uma certa corrida
na Faculdade, mas como Vieira era amigo de San Thiago,
continuou, como catedrático, prevalecendo-se das regalias
da vitaliciedade de cátedra e passando o "conto do culto"
coisas tão criticadas, atualmente pelo filósofo.
Diário de Notícias
Tipo

Artigo de jornal

URL
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Título da publicação

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro

Data
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Data de acesso
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Resumo

assinatura do diploma
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Título da publicação

Faculdade Nacional de Filosofia - Posse de Catedrático

Data

24/06/50

Seção

Segunda Seção

Data de acesso

16/11/15 22:00

Resumo

Realizar-se-á, às 17:30 do próximo dia 27 no salão nobre da
Faculdade Nacional de Filosofia, com a presença do reitor
da Universidade, a posse do prof. Álvaro Borges Vieira
Pinto, no cargo de catedrático da cadeira de História da
Filosofia, para o qual foi nomeado por decreto do presidente
da República, por ter sido aprovado no concurso a que se
submeteu.
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Notas:
Faculdade Nacional de Filosofia - Posse de Catedrático
Em solenidade presidida pelo Reitor da Universidade do
Brasil, ontem realizada, tomou posse na Cátedra de História
da Filosofia o dr. Álvaro Borges Vieira Pinto, aprovado em
concurso recém-realizado. Em nome do corpo discente falou
o presidente do D.A., saudando o novo professor.
Ocorrência também em 28/06/1950 Diário de Notícias Segunda Seção Diário Escolar - Página 4
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=093718_03&PagFis=3524
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Sorteio de jurados - Vieira Pinto entre os 21

Data

25/04/53

Seção

Primeira Seção

Resumo

O juiz de Morais Barros em exercício na presidência do
Tribunal do Júri designou o dia 04 de maio próximo, às 12
horas, para a abertura da quinta sessão ordinária do júri, à
rua D. Manuel ns. 39 e 41 Palácio da Justiça, procedendose ao sorteio dos 21 jurados, que deverão servir na referida
sessão, cujos nomes são os seguintes: ALVARO BORGES
VIEIRA PINTO
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A educação física como profissão

Data
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Resumo

O artigo cita os conceitos de consciência ingênua e
consciência crítica de Vieira Pinto
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A Educação Física como profissão (III)

Data
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Seção

Suplemento "O Metropolitano"

Extra

O Metropolitano - órgão oficial da união metropolitana dos
estudantes circulação aos sábados com o Diário de Notícias
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páginas do Diário de Notícias.

Resumo

Artigo subsidiado nos conceitos de consciência ingênua e
consciência crítica de Vieira Pinto.
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Curso de Férias no ISEB

Data

07/01/60

Seção

Segunda Seção

Resumo

Vieira Pinto como professor de Filosofia - curso de 25/01/a
25/02
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A educação física como profissão - (IV) Atitude ante a
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Ciência
Data

10/01/60

Seção

Suplemento O Metropolitano

Data de acesso

16/11/15 22:00

Resumo

No artigo o autor registra: "Para elucidar o assunto,
transcrevemos um trecho de um excelente estudo de Vieira
Pinto sobre as principais manifestações das chamadas
CONSCIÊNCIA INGÊNUA E CONSCIÊNCIA CRÍTICA
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Movimento de Reforma

Data

19/04/60

Seção

Primeira Seção - Universidade do Brasil

Data de acesso

24/08/15 21:00

Resumo

Curso de Problemas Nacionais Brasileiros pelo ISEB (com
diploma) - Realizar-se-á, hoje, às horas, no Anfiteatro A da
Faculdade, a segunda conferência do curso "Ideologia e
Desenvolvimento" pelo prof Vieira Pinto.
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Análise objetiva da nossa realidade médico-social

Data

04/05/60

Seção

Primeira Seção

Resumo

Curso "A realidade Médico-Social Brasileira" Vieira Pinto
como palestrante: item 6 A consciência Nacional, Álvaro
Vieira Pinto, 08 de junho
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A realidade médico-social brasileira

Data
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Resumo

Vieira Pinto docente
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PRONTIDÃO

Data

11/08/60

Resumo

A nota destaca que: "Durante este ano, o ISEB lançará nova
remessa de livros, entre os quais alguns que definem
exaustivamente o pensamento de seus autores: "Gênese e
Formas da Consciência Nacional" do professor Álvaro Vieira
Pinto, e "Nacionalismo e Desenvolvimento", do prof.
Cândido Antonio Mendes de Almeida. Os dois intelectuais
são titulares dos departamentos de Filosofia e Política,
respectivamente. E outra nota destaca que "Gênese e
Formas da Consciência Nacional de Vieira Pinto é
aguardada com ansiedade pelos meios intelectuais que a
consideram fundamental para a compreensão do processo
brasileiro.
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Prontidão

Data

29/08/60

Seção

Suplemento O Metropolitano

Resumo

A nota registra que o prof. Álvaro Vieira Pinto está
terminando seu livro "Consciência Crítica e Consciência
Ingênua. Já passou de mil páginas.
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Prontidão

Data

10/11/60

Resumo

Duas notas * Obras estrangeiras sobre o colonialismo, ISEB
promete publicação incluindo a famosa "Les Nations
Proletaires" de Pierre Moussa * "Gênese e Formas da
Consciência Nacional" de Álvaro Vieira Pinto, é obra
aguardada com ansiedade pelos meios intelectuais que a
consideram fundamental para a compreensão do processo
brasileiro.
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Título da publicação

Iseb e reformulação

Data

04/12/60

Seção

Suplemento O Metropolitano

Resumo

Artigo de opinião sobre a indicação do nome de Vieira Pinto
para diretor do ISEB
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Curso de Férias no ISEB

Data
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Título da publicação

Filosofia em curso no ISEB

Data

30/04 /1961

Seção

Suplemento "O Metropolitano"

Resumo

Apresenta o programa do Curso de Filosofia em 10 aulas,
promovido pelo Iseb. Vieira Pinto no corpo docente.
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Título da publicação

Curso Extraordinário de Filosofia no ISEB

Data

12/01/61

Seção

Segunda Seção

Data de acesso

16/11/15 22:00

Resumo

Vieira Pinto como docente. 10 aulas (seguidas de debate)
com certificação
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Curso extraordinário de Filosofia no ISEB
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Seção

Segunda Seção
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Conferência de Dantas no ISEB

Data

16/07/61

Seção

Primeira Seção
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24/08/15 21:00

Resumo

A nota registra que: "Será para nós uma honra especial
contar com a sua palavra, a fim de esclarecer o público que
certamente acorrerá para ouvi-lo sobre as gestões
realizadas em sua histórica missão aos países socialistas do
Leste Europeu", diz o ofício em que o Instituto Superior de
Estudos Brasileiros (ISEB) convidou o embaixador João
Dantas para proferir um conferência sobre a missão que
presidiu. O sr. Álvaro Vieira Pinto, que assinou o ofício,
assinalou que a conferência, pelos conceitos e dados
objetivos que deverá transmitir "constituirá imprescindível
material para o estudo e a reflexão de nossos políticos,
economistas e empresários". O embaixador João Dantas
aceitou o convite e indicou a primeira quinzena de agosto
para a realização da conferência
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UR-GENTE - Coluna Fatos e Rumores - Em Primeira Mão

Data

05/08/61

Seção

Primeira Seção

Resumo

O professor Álvaro Vieira Pinto (um dos homens mais
extraordinários e uma das maiores culturas do Brasil) está
dando um curso em Niterói a convite do poeta Geir Campos
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ISEB faz estudo sobre missão Dantas

Data

23/08/61

Seção

Primeira Seção

Resumo

Na nota, foto de Vieira Pinto
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Lançamento de livro de Vieira Pinto.

Data

24/08/61

Seção

Segunda Seção
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Lançamento de "Consciência e Realidade Nacional"

Data

24/08/61

Seção

Segunda Seção

Resumo

NO ISEB às 21:30
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Rui Ramos é homenageado

Data

14/10/61

Seção

Primeira Seção

Resumo

Vieira Pinto presente no evento
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Correspondência
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Data

25/11/61

Seção

Primeira Seção - Diário Escolar

Resumo

Correspondência - Votos de congratulações pela posse da
atual diretoria, do Diretório Acadêmico Alexander Fleming,
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro; do Centro
Acadêmico Rui Barbosa, da Faculdade de Direito Cândido
Mendes e do Diretor do ISEB, sr. Álvaro Vieira Pinto.
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RU: aspectos sociológicos

Data

02/12/61

Data de acesso

24/09/15 21:00

Resumo

Registra-se que: Conforme havíamos prometido aos nossos
leitores, publicamos hoje, alguns tópicos da palestra
proferida pelo professor Álvaro Vieira Pinto por ocasião do I
Encontro Universitário Centro-Leste
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Problemática Teorética e Emancipação Nacional

Data

10/12/61

Seção

Suplemento Literário

Resumo

Artigo de opinião sobre “Consciência e Realidade Nacional”
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brasil de janeiro a janeiro

122
Data

30/12/61

Seção

Suplemento O Metropolitano

Resumo

Outubro Outra briga boa - esta no terreno da discussão - foi
o I Encontro Universitário de Centro-Leste, realizado em
Belo Horizonte. Destacaram-se, entre inúmeros
conferencistas, Osvaldo Gusmão, Pompeu Acioli Borges e
Álvaro Vieira Pinto.
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Título da publicação

livro de vieira pinto dá início, já em janeiro, à editora
universitária

Data

13/01/62

Seção

Suplemento "O Metropolitano" órgão oficial da união
metropolitana dos estudantes

Data de acesso

24/09/15 21:00

Resumo

Um livro intitulado "Reforma Universitária", escrito pelo
professor Álvaro Vieira Pinto, diretor do Instituto Superior de
Estudos Brasileiros, e autor do livro "Consciência e
Realidade Nacional", dará início, ainda neste mês, à
atividade da Editora Universitária, criada pela União
Nacional dos Estudantes.
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diretrizes e bases, ora bolas!...

Data

20/01/62

Seção

Suplemento O Metropolitano

Data de acesso

24/08/15 21:00

Resumo

“com a qual, sem a qual, tudo continua “ (declaração de
Álvaro Vieira Pinto) "É uma lei que com que com a qual ou
sem a qual, tudo continua tal e qual". Desta forma,
"conscientemente superficial e brejeira", foi que nos
respondeu o professor Álvaro Vieira Pinto, quando
perguntamos se algo nos poderia dizer sobre a lei de
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diretrizes e bases da educação, aprovada pelo Parlamento
nacional e sancionada pelo presidente João Goulart.
Afirmou, ainda, que a lei não via a modificação do "status
quo", mas sim regulamentá-lo, em proveito dos grupos que
mantêm o poder, e que só haverá uma verdadeira lei
quando esta for feita "pelo povo em seu exclusivo
benefício".
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I Encontro Universitário Rio-São Paulo

Data
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Seção
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Resumo

Vieira Pinto conferencista - Reforma Universitária
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"Movimento" na editora

Data

27/01/62

Seção

Suplemento o Metropolitano

Resumo

Informa do início das atividades da Une, com o lançamento
da revista Movimento, da UNE e as últimas providências
para lançar o livro "Reforma Universitária" do professor
Álvaro Vieira Pinto. "A Editora Universitária fará do
lançamento do livro "Reforma Universitária" do professor
Veira Pinto,o seu lançamento de estreia, já nos primeiros
dias de março. Anunciado para janeiro, o livro sairá com
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atraso devido a compromissos que impediram seu autor o
retoque final que ele considera indispensável.
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Manifesto Nacional de Convocação do Congresso LatinoAmericano de Cultura em Havana

Data

28/01/62

Seção

Documentos Culturais e Políticos

Resumo

Vieira Pinto signatário, assim como Alceu Amoroso Lima,
Jorge Amado, Adalgisa Nery...
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r.u diz respeito aos que “não estão”

Data

10/02/62

Data de acesso

24/08/15 21:00

Resumo

Sobre o tema Reforma Universitária, o professor Álvaro
Vieira Pinto, diretor do ISEB, pronunciou, em São Paulo, no
quadro do encontro regional dos estudantes que ali se
verificava, importante conferência, do que damos, a seguir,
as linhas gerais. Este mesmo assunto constitui, de resto,
objeto de trabalho mais amplo realizado pelo professor
Vieira Pinto, cuja publicação representará a primeira
iniciativa da Editora Universitária, e será brevemente
lançado nas livrarias.
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Resumo

Vieira Pinto como conferencista - A Questão Universitária
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Conversa num elevador da Faculdade Nacional de Filosofia

Data

16/03/62

Seção

Primeira Seção

Resumo

Um grupo de precoces aventureiros, seguidores da
concepção analfabetista sustentada pelo professor Álvaro
Vieira Pinto, vinha assediando a Faculdade Nacional de
Filosofia com uma ofensiva demagógica, de visível interesse
político, tendo como bandeira a fórmula do "2º vestibular".
Na teoria desta nova seita de universitários, a Universidade
deve ser de todos no sentido mais elementar e grosseiro do
termo. Chegam a dizer claramente que a deve a nova
Universidade integrada com o povo permitir a entrada de
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analfabetos; de onde haverá uma porta de saída
amplamente aberta para os mesmos analfabetos, munidos
agora de títulos para ensinar novos analfabetos, que
continuarão analfabetos. "[...] felizmente, dizia eu, esta boa
e autêntica FNF resistiu à FNF dos analfabetistas liderados
pelo sr. Álvaro Vieira Pinto, que para nossa tristeza e
vergonha tem título de mestre do mais alto grau a saber:
professor de filosofia!
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O planisfério do descalabro

Data

18/03/62

Seção

Suplemento Literário

Resumo

"[...] Ultimamente, até a Universidade, como vimos, deixou
de ser universidade, e a passou a ser uma coisa cujo
objetivo primeiro é o de substituir a classe dominante que o
sr. Vieira Pinto não gosta por uma outra classe dominante
que ele gosta, por gostar de arame farpado, lavagem de
cérebro, mordaça e outros ingredientes da sociedade
perfeita de seus sonhos. Nesse meio tempo universidade
deixa de ser universidade, para ser trunfo do jogo, meio
instrumento, ou bandeira de congraçamento dos que têm o
mesmo paladar acima especificado.
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Livro de Vieira Pinto “A questão da universidade”
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Redonda
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Resumo

Conferência "Recursos Naturais e Consciência do
Desenvolvimento" com Vieira Pinto no auditório da Escola
Técnica Pandiá Calógeras às 20h.
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Anúncio
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Conferência "A Cultura Aristocrática do
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Resumo

Conferência de Vieira Pinto no salão nobre da Faculdade de
Ciências Médicas no dia 31/05/1962
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Questão de universidade é livro: editora fez seu primeiro
lançamento
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Seção

Suplemento Literário - O Metropolitano

Resumo

A reportagem apresenta a tese do livro com declarações de
Vieira Pinto
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Resumo

a reportagem traz a ilustração da capa da primeira edição
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A Questão Universitária

Data
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Resumo

Artigo de opinião e de oposição a Vieira Pinto.
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23/05/62

Seção

Segunda Seção

Resumo

Conferência realizada dia 23 por Vieira Pinto, às 18h, no
auditório na Escola Nacional de Ciências Estatísticas
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Noite da Imprensa Universitária

Data

25/05/62

Seção

2ª

Resumo

Comparecerão quase todos os colaboradores da revista
oficial do CACO "A Época": entre eles, Vinicius de Moraes,
Geir Campos, Alvaro Moreira, Álvaro Vieira Pinto etc.
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ISSN
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Data

27/05/62

Seção

Segunda Seção

Resumo

Vieira Pinto palestrante em 03 de junho no encerramento do
Segundo Seminário Estadual de Reforma Universitária
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universidade 62: a última greve

Data
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Seção
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Resumo

A reportagem termina com "[...] O que querem os estudantes
é a participação nos seus órgãos deliberativos, na
proporção (modesta segundo Vieira Pinto) de um terço.
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Representação justa e necessária: a universidade é o
próprio estudante

Data

09/06/62

Seção

Suplemento O Metropolitano

Resumo

"O professor Álvaro Vieira Pinto, catedrático da Faculdade
Nacional de Filosofia, na cadeira de História da Filosofia,
Diretor do Instituto Superior de Estudos Brasileiros e a autor
de vários livros de repercussão nacional, entre os quais "A
Questão da Universidade", primeiro lançamento da Editora
Universitária", é um dos poucos professores que se colocam
juntamente com os estudantes, na primeira linha da
reivindicação pela participação de um terço dos alunos nos
órgãos administrativos das universidades. Procuramo-lo. E
ele nos fez as seguintes declarações.

Diário de Notícias
Tipo

Artigo de jornal

URL

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?
bib=093718_04&PagFis=21719

Número da edição

12136

Lugar

RIO DE JANEIRO, RJ

Título da publicação

UNIVERSIDADE - declarações de Vieira Pinto em Curitiba

Data

09/06/62

Seção

O Metropolitano

Resumo

"Os professores universitários acreditam-se os donos da
Universidade e consideram os estudantes como hóspedes
incômodos" - declarou o professor Álvaro Vieira Pinto,
diretor do ISEB, em Curitiba, onde foi a convite da União
Paranaense de Estudantes. o Sr. Vieira Pinto criticou a
intransigência dos catedráticos diante da reivindicação dos
estudantes, que desejam participar das congregações
universitárias, afirmando que "essa participação é uma
condição necessária para que a Universidade comece a se
organizar como instituição democrática, pois ela não o é."
"Quem representa na Universidade os interesses do
progresso nacional são os alunos, que de certo modo vivem
na perspectiva da situação futura" - salientou, acusando os
catedráticos de não serem mais do que "emissários e
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representantes das forças que lutam pelo status quo."
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Associação de Ex-Alunos do Colégio Veiga Almeida

Data
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Seção
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Resumo

Vieira Pinto orador oficial da solenidade
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Evocação de Abel Salazar

Data

17/06/62

Seção

Suplemento Literário - Livros e Problemas

Resumo

A leitura do corajoso, denso e lúcido ensaio, do professor
Álvaro Vieira Pinto, "A Questão da Universidade", fez-me
lembrar uma conferência do professor Abel Salazar, feita no
Porto há muito tempo em que o mesmo problema era
versado. [...] O fato da conferência do professor Abel
Salazar não ter sido publicada obriga-me, naturalmente, a
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servir-se [sic]apenas de alguns sinais da memória. Mas
tanto quanto posso lembrar-me o tema era o mesmo do
professor Álvaro Vieira Pinto embora o trabalho do professor
portuense estivesse longe da profundidade, e do sentido
elaborado, que apresenta o estudo do professor brasileiro. E
ficou perdido para todos exceto para os estudantes de
medicina e outros, como eu, que de varias faculdades, ou
dos liceus, acorriam sempre para ouvir esse mestre insigne
e homem por todos os títulos admirável. Confesso a minha
ingratidão: tinha esquecido a conferência, e só agora, ao ler
o professor Vieira Pinto pude verificar como estava ainda
nas zonas limosas do inconsciente e como dois homens
eminentes tratando o mesmo problema, e dentro de um
mesmo espírito geral podem contudo, desconhecer-se
inteiramente e, além disso, como catedrático brasileiro,
vivendo um outro país e numa outra geração e com
liberdade, além dos seus méritos pessoais que são
imensos, pode ir mais longe. E dizer que alguém foi mais
longe que Abel Salazar é dizer alguma coisa, pois o
catedrático portuense simboliza, até hoje, uma das
cumiadas da nossa vida intelectual. Apesar de não
publicada, a conferência de Abel Salazar causou celeuma. A
reação veio das "forças vivas", isto é, das mais interessadas
em a Universidade morra de pasmo, de mediocridade,
permanecendo apenas como fábrica de doutores para
garantir, sem sobressaltos ou interrogações, o domínio de
uma classe. [...]
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Uma aula de metafísica

Data

17/06/62

Seção
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Resumo

A certa altura, o autor escreve: [...] E então nós
compreendemos que era uma manifestação dita estudantil,
que reivindicava o ideal de mediocridade apregoado pelo sr.
Vieira Pinto (Universidade para analfabetos num país de
analfabetos), e que chamava de privilégio odioso e
antidemocrata o fato de alguns estudantes passarem nos
vestibulares e outros não...{...}
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Consciência e Realidade Nacional

Data

22/06/62

Seção

Suplemento Literário Radiografia dos livros: trechos para
uma reflexão e uma crítica

Resumo

Artigo de opinião sobre "Consciência e Realidade Nacional"
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Cultura Alienada

Data

25/07/62

Seção

Primeira Seção

Resumo

O articulista investe contra "A Questão da Universidade" de
Vieira Pinto. "Num livro editado pela UNE..."
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Não há legalidade com espada desembainhada: Carlos
Lacerda critica violentamente o governo

Data

01/08/62

Seção

Primeira Seção

Resumo

COMUNISTAS Prosseguindo, afirmou que "este país não
está sendo governado pelos homens que aparecem nos
jornais, no Gabinete Presidencial e no Gabinete do PrimeiroMinistro. Decidem e mandam neste país os seguintes
comunistas: Raul Riff, Álvaro Vieira Pinto, Luís Teixeira,
Josué Guimarães etc.
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Iseb - órgão de ação subversiva e desagregadora

Diário de Notícias
Tipo

Artigo de jornal

Autor

Gustavo CORÇÃO

URL

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?
bib=093718_04&PagFis=23287

Número da edição

12196

Lugar

Rio de Janeiro, RJ

Páginas

2

Título da publicação

AS POMBAS

Data

18/08/62

Seção

Primeira Seção

Resumo

Artigo de opinião cita Vieira Pinto
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Conferência de Vieira Pinto no Programa das Festividades
do XVII aniversário da Faculdade Nacional de Arquitetura.

Data

28/08/62

Seção

Primeira Seção

Resumo

Conferência "Visão Social da Habitação em 31/08
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Ministro visita o ISEB

Data
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Seção
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Resumo
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O CPC, como é mais conhecido o Centro de Cultura Popular
da Une, pretende alargar a sua penetração marxista, vai
instituir um curso de correspondência sobre cultura política.
Prepararão as aulas os srs. Álvaro Vieira Pinto, Domar
Campos e outros.
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Primeiro artigo de opinião sobre Consciência e Realidade
Nacional de Vieira Pinto... "Com a publicação do ensaio
"Consciência e Realidade nacional", levada a efeito no ano
de 1960 pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros
(ISEB), mestre Vieira Pinto revogou o princípio de que não
havia filósofo em língua portuguesa, e assumiu de modo
definitivo a condição de ideólogo do desenvolvimento
brasileiro..."

Diário de Notícias
Tipo

Artigo de jornal

Autor

Nelson Werneck Sodré

URL

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?
bib=093718_04&PagFis=32230

Número da edição

12249

Lugar

RIO DE JANEIRO, RJ

Título da publicação

Álvaro Vieira Pinto: um homem e um mestre

Data

18/08/63

Seção

Suplemento Literário

Resumo

Artigo biografa Vieira Pinto

Diário de Notícias
Tipo

Artigo de jornal

URL

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?
bib=093718_04&PagFis=32224

Número da edição

12499

Lugar

Rio de Janeiro, RJ

140
Título da publicação

O CACO realiza

Data

18/08/63

Resumo

dia 19, curso do ISEB - Reformas de Base com Vieira Pinto

Diário de Notícias
Tipo

Artigo de jornal

URL

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?
bib=093718_04&PagFis=33863

Número da edição

12557

Lugar

Rio de Janeiro RJ

Páginas

10

Título da publicação

Vieira Pinto na CPI: não conheço atividades da UNE

Data

25/10/63

Seção

Primeira Seção
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Depois de afirmar que "a atuação revolucionária dos
estudantes é imprescindível ao país", o sr. Álvaro Vieira
Pinto, depondo, ontem, na CPI que investiga as atividades
da UNE, afirmou que "a classe estudantil exerce, na
faculdade, a plenitude de seus direitos, o que lhe permite
participar das lutas políticas". Ressaltou, em seguida, que
"não conhece as atividades internas da UNE, nem tampouco
sabe das possíveis aplicações de verba daquela entidade, o
que diz a ela estar ligado, debilmente, por ter participado de
atos públicos, em caráter profissional, e porque também
mantém ligações, há mais de 25 anos, com o meio
estudantil". OMITIU-SE Quando interpelado pelo deputado
Raimundo Padilha a se pronunciar sobre a ideologia que
defende, o diretor negou-se a responder, ratificando, depois,
que "os estudantes não precisam de quem os oriente e os
considera na condição de administrados e administrantes, e
não como governados e governantes". USA ARMA Face ao
silêncio sistemático do professor Álvaro Vieira Pinto ante as
indagações que lhe eram dirigidas, o deputado Raimundo
Padilha disse que "o mestre não joga bomba mas arma o
braço do estudante para arremessá-la através das
instruções que deu em seu livro "A Questão
Universitária".Logo após o membro da CPI leu um trecho da
obra do sr. Álvaro Vieira Pinto, destacando os trechos em
que defende a liquidação da atual sociedade de classes
existentes no país em favor de outra mesmo que seja
preciso violência. O diretor do ISEB limitou-se a dizer que
"pelo menos assumia a responsabilidade do que escreveu.
Adiante, o sr. Raimundo Padilha indagou ao depoente se
queria a implantação de uma sociedade monoclássica no
Brasil, do que também não obteve resposta. O parlamentar,
em vista disso, se recusou a continuar com suas
interrogações, revelando que "o professor não estava
disposto a ajudar a Comissão Parlamentar de Inquérito".
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Nota em tom irônico sobre as conclusões do IPM do ISEB.
"E conseguiu ser mais delinquente ainda, verdadeiro
gangster, o Prof. Álvaro Vieira Pinto. Eu o conheci
pessoalmente, antes de ele deixar o Brasil. É homem
sereno, muito cordial, simples, fingindo preocupar-se com os
problemas nacionais, posando de patriota; no entanto,
executou uma monstruosidade e foi enquadrado no IPM
citado. Vejam que é réu: é acusado de ter sido atingido pelo
Art. 7º do Ato Institucional nº 1. E de ter os direitos
cassados...
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Inauguração dos Cursos do I.S.E.B.

Data

07/10/55

Seção

Matutina Geral

Resumo

Anuncia o início, no auditório do MEC, os cursos do ISEB,
novo! Instituição que, além de cursos especiais, promoverá
conferências, editará publicações periódicas e obras
originais e traduzidas e conferirá bolsas e prêmios. Na
inauguração, poferirá palestra o prof. San Thiago Dantas.
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O Globo nas escolas

Data

28/12/55

Seção

Matutina Geral

Resumo

A matéria no item 1 - Dividido em setores o ISEB, informa
sobre o funcionamento do referido Instituto em 5 setores a
partir de 1956, tendo Vieira Pinto com o encargo do de
Filosofia.
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O desenvolvimento econômico não pode mutilar a criatura
humana

Data

29/10/57

Seção

Geral
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Resumo

Sobre conferência proferida por D. Helder Câmara na PUC,
"O Desenvolvimento Econômico e a Cultura", inaugurando o
“Fórum sobre o Desenvolvimento Econômico e seus
Problemas”, que foi desenvolvido sob os auspícios de O
Globo. Sob o tópico ISEB: irmão mais novo da ESG (EScola
Superior de Guerra), D. Helder Camara enfatizava que o
ISEB é o organismo que dava lastro ideológico à política do
governo da República, reportando-se a um trabalho do Sr.
Álvaro Vieira Pinto, identificado pelo arcebispo como um dos
principais membros do ISEB e, com base em um aviso do
Papa Pio XII, assinalou que o estado moderno quer
submeter à sua administração todos os setores, até o
nascimento e a morte. Ainda com base naquele aviso,
referiu-se à “divagação dos técnicos”, ao seu “lirismo”, para
declarar: - O desenvolvimento é um pouco de moda. Não
sou um antidesenvolvimentista. O ISEB merece a
homenagem da nossa discussão. Mas quero registrar que,
depois de tantos planejamentos, o mundo continua com
fome. Isto leva a inferir que os planejamentos estão
falhando, pois, se eficazes, o balanço final não poderia ser
este.
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Discutido no ISEB o livro do prof Jaguaribe

Data

26/12/58

Seção

Matutina Geral

Data de acesso

06/08/15 21:00

Resumo

Notícia sobre a reunião do Conselho Curador e a
Congregação do ISEB, a fim de examinar os problemas
criados com a publicação do livro do prof. Hélio Jaguaribe
“O Nacionalismo na atualidade brasileira”.
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Curso de Universitários no ISEB

Data

18/05/59

Seção

"Arte Ciência e Cultura" - Vespertina Geral

Data de acesso

07/08/15 21:00

Resumo

Curso de Palestras promovido pelo ISEB, “Introdução aos
Problemas Brasileiros”, cujo público-alvo eram os
universitários, em 19/05/1959, com Vieira Pinto: “O processo
de desenvolvimento”.

Notas:
Mesma informação publicada na mesma seção em
20/05/1959 na página 12.
O Globo
Tipo

Artigo de jornal

URL

http://acervo.oglobo.globo.com/busca/?
tipoConteudo=artigo&ordenacaoData=dataAscendente&allw
ords=iseb+vieira+pinto&anyword=&noword=&exactword=

Direitos

Protegido pela lei de direitos autorais

Páginas

6

164
Título da publicação

Conferências sobre problemas brasileiros na Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro

Data
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Enérgica advertência contra a infiltração comunista no ISEB

Data

04/11/59

Seção

Matutina Geral

Resumo

Discurso do Sr. Jorge Bhering de Matos, vice-presidente do
Conselho Deliberativo do Centro Industrial do RJ, que
advertiu os homens da empresa, alertando-os sobre graves
perigos de que afirmou estarem ameaçados. A ameaça,
segundo o vice-presidente, atinge a livre inciativa e se
concretiza pela difusão de nova mentalidade, a qual por
métodos hábeis e bem definidos, vem penetrando
ultimamente em todas camadas sociais, para solapar a
crença na liberdade, a esperança de dias melhores em que
vivemos, mediante a intervenção estatal em todos os
setores da economia privada...
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Título da publicação

Defesa do ISEB

Data

17/11/59

Seção

Matutina Geral

Resumo

A nota informa que o sr. Gabriel Passos protestou contra o
fato de a Panair do Brasil ter iniciado processo para
dispensar o funcionário Ivaldo Lkmin porque este
conferenciou no ISEB sobre assuntos acerca da aviação
comercial no Brasil.
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Reação contra o ISEB na área universitária

Data

25/03/60

Seção

O País
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Resumo

A orientação do grupo do professor Álvaro Vieira Pinto, da
Faculdade Nacional de Filosofia, sofreu uma derrota com
inquérito administrativo instaurado por ordem do diretor - um
vestibulando exigiu nova banca por ter sido reprovado - não
queria participar do grupo isebiano.
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Abdias do Nascimento seria mesmo o redator da revista

Data

25/03/60
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Encerramento dos cursos do I.S.E.B

Data

17/12/60

Seção

Geral

Data de acesso

08/08/15 21:00

Resumo

Solenidade de encerramento do curso regular de 1960.
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Os estudantes paulistas dispostos a manter a greve

Data

14/06/62

Seção

Geral

Data de acesso

08/08/15 21:00

Resumo

Concentração de universitários no teatro Paramount,
promovida pela União Estadual de Estudantes, em que
Vieira Pinto proferiu uma conferência sobre a Reforma
Universitária.
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Escola Brasileira de Administração Pública

Data

10/09/62

Seção

Geral

Data de acesso

08/08/15 21:00

Resumo

Nota informa de que Vieira Pinto foi convidado a proferir
conferência na I Semana de Estudos Administrativos.
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O ISEB não fala sobre o panfleto comunista: "Perguntem ao
Ministro".

Data

05/12/62
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Geral

Data de acesso
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Resumo

Segundo a matéria, Vieira Pinto negou-se a informar a
tiragem de sua brochura intitulada “Por que votar contra o
parlamentarismo no plebiscito”, a qual foi impressa a pedido
de Darci Ribeiro, ministro da Educação. Ainda se registra: “A
publicação está vazada em dialética tipicamente comunista,
e tem sido amplamente distribuída a órgãos públicos,
organizações estudantis, entidades e ao público em geral.
Inquirido a respeito do custo da publicação, de que verba
saiu o pagamento, e se há outros trabalhos
”encomendados”, disse o senhor Álvaro Vieira Pinto que,
sendo o ISEB um órgão diretamente subordinado ao
gabinete do Ministro da Educação, competia a este a
divulgação de fatos referentes à vida e atividades da
entidade".
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O ministro da educação falará com Hermes Lima sobre a
atitude do ISEB

Data

22/03/63

Seção

Geral

Data de acesso

07/08/15 21:00

Resumo

Surpresa do ministro com a notícia de um telegrama
enviado por professores do ISEB ao ministro da não
concessão de facilidades aos participantes do Congresso de
Solidariedade a Cuba. Vieira Pinto confirmou a existência do
telegrama, também assinado por ele.
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Insólita agressão ao governo português

Data

06/08/63

Seção

Matutina Geral

Data de acesso
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Resumo

Fac-símile da carta de Vieira Pinto, pela qual recusa a vinda
de um etnólogo português para conferenciar sobre cultura,
arte e folclore do povo angolano. Tal recusa, segundo o
jornal, é grosseira e insultosa, pois a sugestão da visita fora
feita pelo Itamarati num programa de intercâmbio cultural e
artístico entre o Brasil e os territórios lusitanos de África.
Seria aquela mais uma demonstração da desordem pública
que reina na administração pública.
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A ADB solidariza-se com os portugueses e condena a ação
do diretor do ISEB

Data
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Resumo

Em carta ao embaixador de Portugal, dirigentes da Ação
Democrática Brasileira afirmam que Vieira Pinto honra a
trajetória antinacional, marxista e atentatória aos direitos
humanos traçados pelo ISEB (TEXTO NA TERCEIRA
PÁGINA).
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A ADB solidariza-se com os portugueses e condena ação do
diretor do ISEB

Data

07/08/63
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Matutina, Geral

Resumo

São Paulo, 7 O GLOBO) - A Aliança Democrática Brasileira
solidarizou-se com o Centro dos Portugueses de Ultramar e
condenou a ação do Sr. Álvaro Vieira Pinto à frente do
Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que considera
dentro de uma trajetória antinacional, marxista e atentatória
contra os diretos humanos.
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O diretor do ISEB será convocado para explicar agressão a
Portugal

Data
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Os meios políticos e culturais repudiam a agressão a
Portugal

Data
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Depoimento de Lacerda na CPI sobre pressões contra o
Congresso revela origens e ramos da subversão no país

Data
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No tópico Convocados - Álvaro Vieira Pinto a depor na CPI
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Cêrca (sic) de 30 agitadores comunistas são alunos da
Faculdade de Filosofia

Data

25/09/63

Seção

Matutina Geral

Data de acesso

12/08/15 21:00

Resumo

No subtítulo "Curso de Guerrilhas", informa-se que o
professor Eremildo Viana leu alguns trechos de um livro de
um catedrático, o prof. Álvaro Vieira Pinto, sobre a ação da
Universidade, no qual afirma que a Universidade precisa
manter um curso de guerrilhas. Detalha o curso e sua
necessidade.
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Sônia Seganfredo dá à CPI os nomes dos reais chefes da
UNE

Data

27/09/63

Seção

Matutina Geral

Resumo

Sônia Seganfredo, ex aluna da Faculdade Nacional de
Filosofia, depoente na CPI sobre a UNE. "GRAVES Em seu
depoimento de hoje, a Srta. Sônia fez graves declarações
com relação ao professor Vieira Pinto por conceitos
filosóficos e políticos e sua ação dentro da Universidade
para atrair jovens a sua ideologia. leu farta documentação a
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Sônia Seganfredo pediu que a CPI convoque parlamentares
acusados

Data

28/09/63

Seção

Geral
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07/08/15 21:00

Resumo

TEORIA DAS GUERRILHAS O Deputado (Raimundo
Padilha) leu trechos do livro do Sr. Viera Pinto sobre os
movimentos de greves com objetivo de alcançar um fim
diferente do pretexto anunciado, em técnica de guerrilha. A
depoente confirmou que essa é a prática na UNE. A teoria
do Sr. Vieira Pinto não ficou no plano teórico. às vezes
qualquer motivo serve para alcançar outros objetivos. Outro
dia foi a lista tríplice da Faculdade Nacional de Filosofia,
antes uma greve na Faculdade de Ciências Médicas de
aparência inocente, transformou-se em movimento de rua,
até impedir a realização das provas parciais de junho.
Inquirida se o Sr. Vieira Pinto aparece para assumir a
responsabilidade de suas teorias, respondeu que o
professor sempre foge às reuniões e ao debate. Mas 4 ou 5
catedráticos defendem seus pontos de vista, nas reuniões
da Congregação, às quais nunca foi. Sobre o problema de
co-governo, preconizado pelo Sr. Vieira Pinto e levantado
pelo Sr. Raimundo Padilha, concordou a depoente em que a
Universidade do Povo, onde há esse governo, será
universidade muito frequentada, porque o seu idealizador
diz ser ela a Universidade dos analfabetos. Concordou com
expressão do deputado de que essa teoria não passa de
"imbecilização progressiva". Disse que a tese de co-governo
foi tentada agora, com o manifesto em que pede
participação dos estudantes na administração da Faculdade.
Os alunos sentem-se no direito de influir na escolha do
diretor da Faculdade e de decidir se este ou aquele
preenche os requisitos que consideram essenciais:
democrata e nacionalista. Ao professor Eremildo Viana
chegaram a enviar questionário. Pelas respostas julgariam
se o professor preenchia as qualidades referidas.
Concluindo no subtítulo Remédio, encerra-se a reportagem:
"O Deputado Stéio Maroja também fez perguntas, mas
somente em defesa do Sr. Vieira Pinto e suas teses.
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Vieira Pinto lacônico e contraditório na CPI que apura
atividades da UNE
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Professora localiza no ISEB o primeiro ato federal de
comunização

Data

20/04/64

Seção

Geral

Data de acesso

07/08/15 21:00

Resumo

A professora Sônia Seganfredo, autora do livro "UNE,
Instrumento de Subversão", prestou as seguintes
declarações aO Globo, sobre o extinto Instituto Superior de
Estudos Brasileiros (ISEB): - O ISEB, criado em julho de
1955, foi o primeiro órgão da administração geral federal a
pregar a subversão ideológica e a bolchevização no país.
No tópico AGITAÇÃO, o assunto é Vieira Pinto e seu livro "A
Questão da Universidade" de caráter visivelmente
subversivo. Tal obra influenciou o jornal "Metropolitano",
financiado com dinheiro do MEC, que passou a atacar as
estruturas universitárias na mais berrante manifestação
antidemocrática.
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Título da publicação

O Marechal Taurino pede para não ser visto como carrasco
da revolução

Data

10/06/64

Seção

Geral

Data de acesso

07/08/15 21:00

Resumo

No tópico Material subversivo do ISEB Todo o material
subversivo apreendido no Instituto Superior de Estudos
Brasileiros e na residência do Professor Álvaro Vieira Pinto,
que estava no DOPS, foi transferido, ontem, por
determinação do Marechal Estêvão Taurino para o Ministério
da Guerra, depois de examinado pela comissão especial de
promotores na Superintendência da Polícia Judiciária. O
material constitui-se de livros , relatórios, aulas e
conferências. A peça que foi considerada de maior
importância é uma conferência - que não chegou a ser
pronunciada - do Professor Álvaro Vieira Pinto, sobre o
"conceito de revolução brasileira".
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debate na batalha do desenvolvimento nacional, deve
deixar-se integrar emocionalmente no processo do
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Título da publicação

Ato público: solidariedade irrestrita da faculdade de filosofia
a Anísio Teixeira

Data
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Seção
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Português (Brasileiro)
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Resumo

Participação de Vieira Pinto, e também Alceu Amoroso Lima,
Anísio Teixeira...

Arquivo

Digital
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Título da publicação

Sociologia

Data

30/07/58

Seção

Tabloide

Data de acesso

09/05/15 21:00

Idioma

Português (Brasileiro)

Resumo

Lançamento do trabalho do professor Guerreiro Ramos, via
Coleção Textos Brasileiros do ISEB, em que o referido autor
amplia ao campo da sociologia os conceitos de consciência
ingênua e consciência crítica de Álvaro Vieira Pinto.
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Constituição da França “meio fascista” representa ameaça
para a democracia

Data
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Seção
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Data de acesso

11/09/15 09:05

Catálogo de biblioteca

Cód.: TRB00334.0072

Resumo

Vieira Pinto, Corbisier e G. Ramos alegaram estar
assoberbados e em conclusão de estudos importantes para
responderem ao jornal.

Título curto

ISEB não opina
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Título da publicação

Amplo debate sobre o nacionalismo e nenhum compromisso
político-partidário!

Data

24/12/58

Data de acesso

09/05/15 21:00

Resumo

Ata de Reunião do Conselho Curador do ISEB sobre o livro
“O Nacionalismo na atualidade brasileira”de Hélio Jaguaribe
– Vieira Pinto e Guerreiro Ramos se declararam contrários a
muitas das teses contidas no livro por serem incompatíveis
com a orientação predominante no ISEB.
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Título da publicação

Aguarda-se o pedido de demissão do professor Álvaro
Vieira Pinto

Data

30/12/58

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

09/05/15 21:00

Resumo

Nota informa o pedido de demissão do professor G. Ramos,
e que é aguardado o pedido de demissão de Vieira Pinto.
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Título da publicação

Curso de Problemas Brasileiros no ISEB: Estudantes
promovem

Data

02/05/59

Seção

Anúncios

Data de acesso

09/05/15 21:00
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Idioma

Português (Brasileiro)

Resumo

Curso no ISEB patrocinado pela Universidade do Brasil e
Universidade do RJ. Vieira Pinto conferencista: “O processo
de desenvolvimento”.
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Título da publicação

Curso de estudantes no ISEB: evolução econômica (Hoje)

Data

05/05/59

Seção

Anúncios

Data de acesso

10/05/15 21:00

Resumo

Curso "Introdução aos Estudos dos Problemas Brasileiros"
com oito conferências, seguidas de debates. Vieira Pinto no
corpo docente.
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Título da publicação

Publicações do ISEB

Data

14/07/59

Seção

Coluna Na Hora H

Extra

Coulna Na Hora H

Data de acesso

09/05/15 21:00

Resumo

Ideologia e Desenvolvimento Nacional de Vieira Pinto.
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Título da publicação

Diretrizes e Bases da Educação

Data

16/07/59

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

10/05/15 21:00

Resumo

Reunião da Frente Parlamentar Nacionalista na sede do
ISEB. Explanação de Darcy Ribeiro sobre a LDB. Vieira
Pinto entre os presentes como professor. Ficou eleita uma
constituição que examinaria o assunto (três deputados e
dois técnicos), a qual subsidiaria a subcomissão que estava
examinando o projeto.
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Título da publicação

Lott e os problemas nacionais.

Data

20/07/59

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

09/05/15 21:00

Resumo

Corbisier e Vieira Pinto em visita ao Marechal Teixeira Lott.
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Título da publicação

Líderes sindicais vão estudar assuntos brasileiros no ISEB

Data

06/08/59

Seção

Notícias

Data de acesso

10/05/15 21:00

Resumo

Vieira Pinto com a conferência "Movimento Sindical e
Político" no corpo docente do Curso extraordinário do ISEB
destinado exclusivamente a militantes sindicais, patrocinado
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria
(CNTI).
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Título da publicação

Jango e o custo de vida

Data

20/08/59

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

14/05/15 21:00

Resumo

Visita do vice-presidente João Goulart ao ISEB: em
conversa com os professores do referido instituto, Jango
mostrou-se preocupadíssimo com a alta do custo de vida.
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Título da publicação

Aula inaugural de curso para militares no ISEB

Data

01/10/59

Seção

Anúncios

Data de acesso

01/10/15 04:16

Resumo

Próxima aula com Vieira Pinto “Consciência da Realidade e
o Desenvolvimento Nacional”
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Título da publicação

Terceiro Ciclo de Cursos para militares no ISEB

Data

03/10/59

Seção

Anúncios

Data de acesso

10/05/15 21:00

Resumo

Início do Curso.
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Título da publicação

DESTAQUES

Data

10/10/59

Seção

Coluna Plantão Militar

Data de acesso

01/10/15 04:27

Resumo

Segunda aula do Curso extraordinário no ISEB destinado a
militares e auxiliares – Vieira Pinto como professor.
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Título da publicação

Roland Corbisier denuncia: acusador do ISEB é instrumento
de conspiração contra o Nacionalismo Brasileiro

Data

18/11/59

Seção

Denúncia

Data de acesso

11/05/15 21:00

Resumo

Publicação da conclusão das declarações de Roland
Corbisier, presidente do ISEB, em resposta às acusações
caluniosas do Sr. Jorge Bhering de Matos na reunião do
Centro Industrial do Rio de Janeiro.
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“O Nacionalismo quer apenas o homem livre numa terra
livre e engrandecida”

Data

04/01/60

Seção

Reportagem
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Data de acesso

09/05/15 21:00

Resumo

Afim da solenidade de formatura dos estagiários do curso
regular de 1959 do ISEB, longo editorial sobre a importância
do ISEB. Vieira Pinto é citado com sua brilhante tese
segundo o texto: “O processo nacional é um todo orgânico,
o seu movimento um só”
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O livro do economista Vieira Pinto

Data

11/01/60

Seção

Coluna Na Hora H

Extra

Na Hora H

Data de acesso

09/05/15 21:00

Resumo

A nota informa que está em revisão final por Vieira Pinto as
1200 páginas datilografadas de seu livro “Gênese e formas
de consciência nacional”.
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Título da publicação

O Clube da Lanterna em ação

Data

16/07/60

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

09/05/15 21:00

Resumo

Vieira Pinto desmente a publicação no referido jornal
referindo uma visita sua a Luís Carlos Prestes,
acompanhando R. Corbisier que fora pedir apoio a sua
candidatura à Constituinte Carioca. A propósito da nota
publicada no Jornal do Clube da Lanterna, segundo a qual o
Professor Álvaro Vieira Pinto teria feito uma visita ao
Senador Luís Carlos Prestes acompanhando o Sr. Roland
Corbisier, que fora solicitar apoio para sua candidatura à
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Constituinte carioca, Vieira Pinto afirmava ontem que não
tem a notícia o menor fundamento. primeiro porque nunca
foi visitar o Sr. Luís Carlos Prestes, nem mesmo sabe onde
ele reside; segundo, porque ignora que existiam as pessoas
referidas na nota - Josefa Cardoso e Célio Vieira; terceiro,
porque na terça-feira, quando estaria visitando o líder
comunista, achava-se, na realidade, trabalhando em seu
gabinete.
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Sartre visitou o Morro da Babilônia

Data

30/08/60

Seção

Na Hora H

Data de acesso

09/05/15 21:00

Resumo

Conversa de mais de três horas entre Jean Paul Sarte, R.
Corbisier, Cândido M de Almeida e Vieira Pinto sobre
nacionalismo e colonialismo
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Sete notícias
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Título da publicação

Intelectuais apoiam em (em massa) a candidatura de Sérgio
Magalhães

Data

20/09/60

Seção

Divulgação

Idioma

Português (Brasileiro)

Resumo

Manifesto de apoio à candidatura de Sérgio Magalhães ao
governo da Guanabara – assinado por escritores,
jornalistas, artistas plásticos, profissionais liberais e demais
intelectuais entre eles Vieira Pinto.
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Título da publicação

O ministro da educação e o ISEB

Data

07/11/60

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

11/09/15 12:28

Resumo

A propósito de uma notícia publicada na seção, a
Congregação do ISEB encaminhou nota de esclarecimento.
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Título da publicação

Moção de Aplauso

Data

02/12/60

Seção

Tiremos o Chapéu da Coluna Hora H

Data de acesso

11/05/15 21:00

Resumo

Moção de aplauso A nota destaca que a nomeação de Vieira
Pinto como diretor pôs fim à crise no ISEB. Pelas suas
qualificações, o professor tem condições para reunir a
unanimidade dos nacionalistas em torno do seu nome.
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Título da publicação

Defesa de Teses no ISEB

Data

06/12/60

Seção

Coluna Ronda Sindical

Data de acesso

09/05/15 21:00

Resumo

Vieira Pinto como arguidor das teses “A consciência: do
ufanismo ao Nacionalismo pela descrença” do capitão
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Clemente Ribeiro Guimarães e “Nacionalismo
Desenvolvimento” Gerson Antonio de Carvalho.

e
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Título da publicação

Novo chefe do serviço de divulgação do ISEB

Data

06/12/60

Seção

Plantão Militar

Data de acesso

11/05/15 21:00

Resumo

Nota: Vieira Pinto convida, como diretor, por indicação
unânime do ISEB, o jornalista Plínio Abreu Ramos para
chefia o serviço de divulgação do instituto.
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Título da publicação

Renovação da Mentalidade Brasileira

Data

20/12/60

Seção

Coluna Retrato sem Retoques

Data de acesso

10/05/15 21:00

Resumo

O texto enaltece o ISEB, citando, dentre outros nomes, o de
Vieira Pinto. Dadas as razões que motivaram a criação do
ISEB, no seu curso estão incluídos os setores de Filosofia,
da economia, da Sociedade e da Ciência Política,
orientados por nomes como Roland Corbisier, Álvaro Vieira
Pinto, Cândido Mendes de Almeida, Hélio Jaguaribe,
Guerreiro Ramos e Ewaldo Correia Lima, todos dispostos a
intensificar o conhecimento dos problemas nacionais,
retirando, assim, o Brasil de um emudecimento que agrava
o tumulto de suas forças criadoras, substituindo vácuos por
fontes de energias defensivas. O Instituto Superior de
Estudos Brasileiros decide-se à tomada de consciência com
a nossa realidade, alargando os espíritos numa visão
histórica segura e global, canalizando no processo de
desenvolvimento econômico na linha da interpretação exata
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dos valores nacionais [...]
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Título da publicação

Curso de Férias gratuito no ISEB

Data

29/12/60

Seção

Anúncios

Data de acesso

01/10/15 05:06

Resumo

Vieira Pinto professor de Filosofia
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Título da publicação

Curso de Filosofia no ISEB

Data

28/04/61

Seção

Anúncio

Resumo

Anúncio de Curso de Filosofia no ISEB entre 05/05 e 07/07
sob a responsabilidade de Vieira Pinto, Carlos Estevão
Martins e Wanderley G dos Santos.
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Título da publicação

E OUTRAS HORAS

Data

04/05/61

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

09/05/15 21:00

Resumo

O colunista anuncia o curso extraordinário de Filosofia no

198
ISEB ao encargo dos professores Álvaro Vieira Pinto,
Vanderlei Guilherme dos Santos e Carlos Estevam Martins.
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Título da publicação

3 milhões para ISEB: verba liberada hoje

Data

10/05/61

Seção

Informativo

Data de acesso

09/05/15 21:00

Resumo

Nota sobre verba de três milhões de cruzeiros liberada pelo
ministério da cultura, sob interferência de Jânio Quadros,
para impedir o fechamento do ISEB.
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Título da publicação

As amargas...e as alegres

Data

17/05/61

Seção

Coluna Jornais e Problemas

Data de acesso

11/05/15 21:00

Resumo

Nota de recebimento de telegrama de Vieira Pinto (diretor)
agradecendo ao jornalista pelo apoio e compreensão ao
ISEB.
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Título da publicação

Novo decreto de Jânio destituiu o reitor da Universidade

Data

15/07/61
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Seção

Secretarias

Data de acesso

11/05/15 21:00

Resumo

Cursos ofertados pela secretaria de educação na biblioteca
pública. Vieira Pinto como professor de Filosofia.
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Título da publicação

Nacionalismo vai fazer conferências em Niterói

Data

17/07/61

Seção

Reportagem

Resumo

Palestras sobre os diversos temas da atualidade brasileira
por iniciativa do diretor da Biblioteca do Estado. Tal inciativa
será precedida por um curso de Filosofia ao encargo de
Vieira Pinto.
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Título da publicação

Educação

Data

19/07/61

Seção

Secretarias

Data de acesso

11/05/15 21:00

Resumo

Nota sobre a instalação de cursos na Academia Fluminense
de Letras – Vieira Pinto com “Problemas Atuais da Filosofia
aplicada”. Solenidades presididas pelo governador Celso
Peçanha.
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Título da publicação

Niterói: cursos e conferências

Data

03/08/61

Seção

Coluna Literatura

Data de acesso

11/05/15 21:00

Resumo

Movimento de atualização cultural encabeçado pelo diretor
da Biblioteca do Estado do Rio – o poeta Geir Campos iniciado por um curso de filosofia com Vieira Pinto.
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Título da publicação

Curso começa hoje

Data

04/08/61

Seção

Sociedade Fluminense - Coluna Social

Data de acesso

11/05/15 21:00

Resumo

Nota na coluna social destaca o compromisso da noite do
colunista: curso na Academia Fluminense de Letras
"Problemas Atuais da Filosofia" de Vieira Pinto.
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Título da publicação

ISEB inaugurou movimento de atualização cultural

Data

08/08/61

Seção

Capa

Data de acesso

11/05/15 21:00

Resumo

A nota destaca o grande número de pessoas (intelectuais,
professores, estudantes, trabalhadores), que lotaram a
Academia Fluminense de Letras para assistir à conferência
do professor Álvaro Vieira Pinto, cujo tema era "Problemas
de Filosofia num país subdesenvolvido em esforço de
libertação".

Última Hora
Tipo

Artigo de jornal

201
URL

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=386030&PagFis=75198

Número da edição
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Rio de Janeiro, Brasil
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Título da publicação

Filosofia lota auditório

Data

16/08/61

Seção

Coluna "LOU informa: Sociedade Fluminense"

Data de acesso

11/05/15 21:00

Resumo

Nota sobre a segunda aula do curso de filosofia do
professor Álvaro Veira Pinto.
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Rio de Janeiro, Brasil
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Título da publicação

Convite aos Nacionalistas

Data

24/08/61

Seção

Convite

Resumo

Convite da editora Civilização Brasileira ao lançamento do
livro de Vieira Pinto “Consciência e Realidade Nacional”.
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Título da publicação

Prêmio Nobel e Outros Assuntos

Data

24/08/61

Seção

Coluna Literatura

Data de acesso

11/05/15 21:00

Resumo

Lançamento do dia no ISEB: o livro do Dr. Álvaro Vieira
Pinto "Consciência e Realidade Nacional" em 02 Volumes.
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Título da publicação

Hermes Lima vem falar sobre parlamentarismo

Data

12/09/61

Seção

Coluna Zero Hora Fluminense

Data de acesso

11/05/15 21:00

Resumo

Com a volta do país à normalidade, a nota informa da
retomada das atividades, de atualização cultural, na
biblioteca pública do estado do Rio; A nota termina
anunciando o reinício das aulas com o professor Álvaro
Vieira Pinto, catedrático da Universidade do Brasil e diretor
do ISEB e o seu curso de filosofia com o tema “Consciência
e Realidade: as formas da consciência” com 318 inscritos.
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Título da publicação

“Humanização da Existência”

Data

13/10/61

Seção

Coluna LOU informa: Sociedade Fluminense

Data de acesso

11/05/15 21:00

Resumo

Encerramento do Curso "Problemas Nacionais da Filosofia"
com a oitava aula "Emancipação Nacional e Humanização
da Existência" do catedrático da Faculdade de Filosofia, da
Universidade do Brasil, , Álvaro Vieira Pinto.

Última Hora
Tipo

Artigo de jornal

URL

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=386030&PagFis=76641

Número da edição

747

Lugar

RIO DE JANEIRO, RJ

Páginas

10

Título da publicação

Pinto (do ISEB) vai a Campos: CONFERÊNCIA

Data

05/01/62

Seção

Roteiro dos Municípios
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Data de acesso

13/05/15 21:00

Resumo

Reunião do Conselho Deliberativo da Frente de Libertação
Nacional (seção Campos) convocada pelo seu presidente
em exercício, Edmundo Santos Filho, a fim de acertar
medidas em função de seu convite a Vieira Pinto para visitar
a cidade.
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Título da publicação

Conferência do Diretor do ISEB

Data

14/02/62

Seção

Coluna Roteiro dos Municípios

Data de acesso

13/05/15 21:00

Resumo

Mesmo teor do conteúdo da nota de 05/01/62
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Título da publicação

Reitor Darci Ribeiro vem a Curitiba

Data

10/03/62

Resumo

Seminário Nacional de Reforma Universitária
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Título da publicação

Estuda-se no MEC a criação do Colégio do Brasil

Data

17/03/62

Seção

Coluna Na Hora H - Umas & Outras

Data de acesso

13/05/15 21:00

Resumo

A criação do Colégio previa a fusão dos três centros de
estudos ligados ao MEC - Instituto de Estudos Afroasiáticos,
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Instituto Brasileiro de Estudos Literários e Instituto Superior
de Estudos Brasileiros com vistas à fortalecer esses três
organismos de estudos, integrando-os a nova política
universitária e cultural do governo federal. A nota cita a cisão
do ISEB em cinco alas irreconciliáveis, comenta que o ISEB
perdeu parte de sua substância em virtude dos atritos
internos.
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Título da publicação

Umas & Outras

Data

05/04/62

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

14/05/15 21:00

Resumo

Nota sobre Vieira Pinto: o professor Álvaro Vieira Pinto,
além de diretor do ISEB, de poliglota, filósofo, é violinista.
Músicas de sua predileção: concertos de Bach, os quais
executa ao violino nas horas vagas.
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Título da publicação

Reunião da Frente de Libertação

Data

17/04/62

Seção

Notícias de Campos

Data de acesso

13/05/15 21:00

Resumo

Nota sobre reunião da Frente da Libertação, ocorrida no dia
07/04 sobre a possível Conferência de Vieira Pinto no
grande ato em 21/04 – comemorativo a Tiradentes
programado para ocorrer na estação rodoviária de Campos.
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Lugar
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Título da publicação

Editora universitária da UNE: Lançamento amanhã do seu
primeiro livro

Data

23/04/62

Seção

3º Caderno

Data de acesso

13/05/15 21:00

Resumo

Nota destaca o início das atividades editoriais da Une com o
lançamento do livro de Vieira Pinto “A Questão da
Universidade”.
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Título da publicação

Conferência foi sucesso

Data

30/04/62

Seção

Notícias de Campos

Data de acesso

13/05/15 21:00

Resumo

Conferência de Vieira Pinto em 21/04 promovida pela Frente
de Libertação Nacional na Estação Rodoviária.
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Título da publicação

A Questão da Universidade

Data

09/05/62

Seção

Universidade Fluminense

Data de acesso

13/05/15 21:00

Resumo

Nota destaca o lançamento do "importante livro do professor
Álvaro Vieira Pinto", indicando-o como leitura indispensável
a quem é do ensino superior; obra que muito orientará na
luta pela Reforma Universitária
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Rio de Janeiro, Brasil

Páginas

9

Título da publicação

Última Hora

Data

16/05/62

Seção

Anúncio

Data de acesso

14/05/15 21:00

Resumo

A nota informa o lançamento do Livro de Vieira Pinto “A
Questão da Universidade”
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Título da publicação

Editora da UNE lança hoje a 1ª publicação

Data

17/05/62

Seção

Anúncio

Data de acesso

13/05/15 21:00

Resumo

A nota informa o lançamento do Livro de Vieira Pinto “A
Questão da Universidade”
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Título da publicação

Editora

Data

18/05/62

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

13/05/15 21:00

Resumo

A nota destaca que “ A questão universitária” marca o início
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da editora universitária da UNE, com tiragem de 5mil
exemplares a 290 cruzeiros. Vieira Pinto pela obra
publicada, foi condecorado com a medalha da União
Internacional de Estudantes em solenidade no dia anterior
17/05/62.
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Título da publicação

Umas & Outras

Data

28/05/62

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

13/05/15 21:00

Resumo

Nota destaca a alegria de Vieira Pinto pelo sucesso de seu
livro “A Questão da Universidade” - Nos últimos dias, o
professor Álvaro Vieira Pinto, eufórico pelo sucesso de seu
livro “A Questão da Universidade” procura repousar o
espírito tocando árias de Vivaldi ao violino...quem não
repousa são seus vizinhos. A nota também é dada em
26/05/62
na
p.
3
em
“Gente
por
aí”
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=386030&PagFis=82683
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Título da publicação

Flashes

Data

01/06/62

Seção

Coluna UH no Movimento Estudantil

Resumo

Está sendo aguardada a vinda do professor Álvaro Vieira
Pinto. […] O professor deverá fazer pronunciamentos
oficiais em Curitiba favoráveis ao movimento paredista,
oportunidade em que será lançada a sua obra.
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Título da publicação

No teatro Guaíra

Data

04/06/62

Seção

Notícias
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Título da publicação

Niterói: espanhóis e portugueses fazem ato público contra
ditadura

Data

06/06/62

Seção

Notícia

Data de acesso

14/05/15 21:00

Resumo

Ato público no plenário da Assembleia Legislativa
Fluminense em solidariedade aos povos português e
espanhol em luta contra as ditaduras de Salazar e Franco.
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Título da publicação

Líderes Universitários do país vão à Brasília discutir greve
(Foto de Vieira Pinto)

Data

06/06/62

Resumo

Na legenda da foto PRESIDENTES de uniões estaduais de
estudantes de todo o País deverão ainda esta semana viajar
a Brasília, a fim de se avistar com o presidente da República
e ministro da Educação e Cultura, com quem tratarão de
assuntos relacionados à greve universitária, de âmbito
nacional, deflagrada dia primeiro do corrente. os estudantes
pleiteiam uma solução rápida para a crise e de maneira que
satisfaça as aspirações que levaram ao maior movimento
paredista. Na foto, os líderes universitários do Paraná da UP
com o professor Vieira Pinto.
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Número da edição

313

Lugar
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Título da publicação

Líderes universitários vão à Brasília discutir greve.

Data

06/06/62

Resumo

Ponta Grossa: reunião Estudantes de Odontologia e
Farmácia traem a greve.
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Título da publicação

Universidade para todos

Data

07/06/62

Seção

Por trás da cortina

Resumo

Um professor universitário é um marginal, "um marginal
superior". Esta e outras conclusões (abaixo anotadas)
surgiram durante a palestra do professor Álvaro Vieira Pinto,
diretor do ISEB e catedrático de Filosofia da Universidade
do Brasil, no auditório da Reitoria, falando sobre a reforma
universitária, segunda-feira última,
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Número da edição

319
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10

Título da publicação

Universitários

Data

13/06/62

Seção

Coluna Ora, Bolas!

Resumo

Hoje, às 20 horas, no Paramount. Falará o prof. Álvaro
Vieira Pinto sobre a reforma universitária. Colaboração da
UNE, CPC do RIO e São Paulo. Compareça.
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888

Lugar
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10

Título da publicação

O Clube da Amizade dos Universitários Fluminenses

Data

22/06/62

Seção

Coluna Universidade Fluminense

Data de acesso

14/05/15 21:00

Resumo

A nota publica mensagem de apreço ao clube por Vieira
Pinto referido como um dos luminares mais representativos
da cultura brasileira.

Última Hora
Tipo

Artigo de jornal

URL

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=386030&PagFis=83107

Número da edição

3682

Lugar

Rio de Janeiro, Brasil

Páginas

9

Título da publicação

Estudantes: "show" da greve no acampamento

Data

27/06/62

Seção

Notícia

Data de acesso

14/05/15 21:00

Resumo

Nota em que se destaca que os alunos da Faculdade
Nacional de Filosofia estão vendendo o livro “A Questão da
Universidade”.
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Título da publicação

Plano de emergência

Data

26/07/62

Seção

Notícias
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14/05/15 21:00

Resumo

Vieira Pinto visita o Palácio da Liberdade em Belo Horizonte
como diretor do ISEB e assessor do primeiro ministro
Brochado da Rocha, para verificar o plano de de
emergência discutido pelos governadores em Araxá
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Título da publicação

Várias

Data

02/08/62

Seção

Economia & Finanças

Data de acesso

14/05/15 21:00

Resumo

A nota informa que os economistas João Paulo de Almeida
Magalhães, Ignácio Rangel e Domar Campos e Vieira Pinto
estão em Brasília assessorando o “premier” Brochado da
Rocha na elaboração da mensagem que será enviada ao
Congresso solicitando a delegação de poderes solicitada
pelo Presidente do Gabinete.
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Título da publicação

Gente por aí

Data

18/08/62

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

14/05/15 21:00

Resumo

A nota informa que Vieira Pinto retornou de Brasília
entusiasmado com a atuação do 1º Ministro Brochado da
Rocha.
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Título da publicação

Gente por aí

Data

20/08/62

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

14/05/15 21:00

Resumo

Nota divulga o lançamento dos 5 primeiros títulos da
coleção “Cadernos do Povo Brasileiro” editora Civilização
Brasileira. Vieira Pinto com “Por que os ricos não fazem
greve?” Coleção será vendida a preços popularíssimos.
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Título da publicação

Umas & Outras

Data

21/08/62

Seção

Coluna Na Hora H

Resumo

Em nota, o lançamento dos cinco primeiros títulos da
Coleção Cadernos do povo brasileiro. Vieira Pinto com “Por
que os ricos não fazem greve”.
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Título da publicação

A notícia de mão em mão

Data

31/08/62

Seção

Universidade Fluminense

Data de acesso

14/05/15 21:00

Resumo

“A Questão da Universidade”é um dos livros entre os mais
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Título da publicação

“Cadernos do Povo Brasileiro: O povo tem agora nas mãos
a resposta às suas mais sérias indagações.”

Data

17/09/62

Seção

Anúncio

Data de acesso

14/05/15 21:00

Resumo

Anúncio em que se registra a Apresentação/Sinopse da
coleção. “Por que os ricos não fazem greve” de Álvaro Vieira
Pinto: "conservando o poder, os interesses dos ricos são
mantidos por manobras de cúpula e seus privilégios,
contrários às reivindicações do povo, mantidos a qualquer
custo”
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Título da publicação

Festival de Cultura Popular: sucesso total

Data

18/09/62

Seção

Informativo - Esgotados

Data de acesso

14/05/15 21:00

Resumo

Nota informa que se esgotaram rapidamente os títulos da
Coleção “ Cadernos do Povo Brasileiro”
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Título da publicação

Movimento & Bastidores

Data

25/09/62

Seção

Coluna Show Business

Data de acesso

14/05/15 21:00

Resumo

A coluna critica o editorial do jornal O Globo pelos ataques a
Ênio da Silveira, editor dos Cadernos do povo brasileiro, e
em tom irônico rechaça também a posição do O Globo
contra o nazismo.

Última Hora
Tipo

Artigo de jornal

URL

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=386030&PagFis=83436

Número da edição

3705

Lugar

Rio de Janeiro, Brasil

Páginas

2

Título da publicação

Ministro da Agricultura trava batalha da alimentação

Data

26/11/62

Seção

Notícia

Resumo

Mesma nota da edição 914 também em 26/07/1962. NA
nota, Vieira Pinto visita o Palácio da Liberdade em BH como
diretor do ISEB e assessor do primeiro-ministro Brochado da
Rocha, para verificar o plano de de emergência discutido
pelos governadores em Araxá.
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ISEB impetra recurso de “habeas corpus” contra polícia de
Lacerda

Data

05/12/62

Seção

Reportagem

Data de acesso

14/05/15 21:00

Resumo

A nota divulga que Vieira Pinto impetrou habeas corpus
preventivo em favor de todos os seus diretores e da
congregação contra a arbitrariedade da DPPS ao invadir a
compositora gráfia Lux a fim de apreender folhetos
subversivos. Apenas um folheto enviado à impressão pelo
ISEB: “Por que votar contra o parlamentarismo no
plebiscito”, com distribuição gratuita e de responsabilidade
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da congregação: seus alunos e professores. O objetivo do
recurso é garantir à congregação o direito de publicar seus
estudos.
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Livro publicado pelo ISEB irrita a reação

Data

06/12/62

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

14/05/15 21:00

Resumo

Na coluna, ISEB volta em cartaz aos círculos mais
reacionários do país, sob alegação de ter publicado um livro
subversivo, o qual nada mais é, segundo o colunista, um
estudo sobre o regime parlamentarista instituído no país em
setembro de 1961 por um ato adicional votado sob pressão.
O que irritou os anti-isebianos foi o fato de o livro conter
fatos verdadeiros sobre os acontecimentos que se iniciaram
com a renúncia do presidente Jânio Quadros

Relatar
O Globo
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Título da publicação

Gente por Aí

Data

11/01/63

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

19/05/15 21:00

Resumo

A nota informa que isebianos ficaram entusiasmados
quando correu a notícia de Vieira Pinto poderia ser nome
indicado ao Ministério da Educação.
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Título da publicação

Gente por aí

Data

20/02/63

Seção

Coluna Na Hora H

Resumo

A nota informa que Vieira Pinto esteve em longa conversa
com o editor Ênio Silveira da editora Civilização Brasileira,
cuja temática era a publicação dos livros do ISEB.
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Título da publicação

O Centro Popular de Cultura em nove perguntas entrevista

Data

10/03/63

Seção

Coluna Universidade Fluminense

Idioma

Português (Brasileiro)

Resumo

Sobre o Primeiro Festival de Cultura Popular – Vieira Pinto
entre representantes do mundo intelectual: Paulo Mendes
Campos, Ferreira Gullar, Vinicius de Moraes, Geir Campos,
Paulo Francis etc.
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Congresso pró-Cuba gera crise (Crise entre o ISEB e o
Itamarati)

Data

20/03/63

Seção

Coluna Na Hora H
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Resumo

A coluna publica conteúdo de "violento telegrama da
Congregação do ISEB" enviado ao chanceler Hermes Lima"
que, a propósito do Congresso de Solidariedade à Cuba, ,
registra veemente repulsa à conduta do chanceler, que
imporia dificuldades à realização do evento, tendo como
signatários Nelson Werneck Sodré, Osni Duarte Pereira,
Osvaldo Herber, Vieira Pinto e Domar Camos. Crise entre o
ISEB e Itamaraty.
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Título da publicação

Cadernos do Povo Brasileiro

Data

27/04/63

Seção

Coluna de João Pinheiro Neto

Data de acesso

19/05/15 21:00

Resumo

Cadernos do Povo Brasileiro – a nota 3 informa que foram
recebidos os Cadernos do Povo Brasileiro “Vamos
nacionalizar a indústria farmacêutica” e “Como planejar
nosso Desenvolvimento?” de Maria Augusta Tibiriçá e Helha
Hoffman respectivamente. Vieira Pinto citado como editor
junto a Enio Silveira.
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Título da publicação

Geir na Difusão Cultural

Data

03/05/63

Seção

Coluna Sociedade Fluminense: LOU informa

Resumo

Vieira Pinto signatário, dentre outros como Jorge Amado,
Vinicius de Moraes, Maria Jacintha, de memorial dirigido ao
governador Badger da Silveira pedindo a nomeação de Geir
Campos para o departamento de difusão cultural.
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Título da publicação

Câmara já pode iniciar votação.

Data

23/05/63

Resumo

A nota informa que Vieira Pinto e demais representantes
receberam no ISEB a economista Helga Hoffman e
desembargados Osnir Duarte.
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Título da publicação

O Encontro

Data

11/06/63

Seção

Coluna Flavio Tavares: De Brasilia Informa

Data de acesso

19/05/15 21:00

Resumo

A nota informa que Joao Goulart, o presidente, determinou
todo apoio do governo ao encontro nacional de
representantes da cultura brasileira. Vieira Pinto é signatário
da solicitação ao lado de Álvaro Lins, Barbosa Lima
Sobrinho, Jorge Amado, e outros intelectuais.
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Título da publicação

Manifesto - Congresso dos Educadores

Data

27/06/63

Seção

Flavio Tavares informa de Brasília

Resumo

Vieira Pinto signatário
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Título da publicação

Congresso de Educadores Americanos começa hoje

Data

27/06/63

Seção

Coluna Sindical

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

Convidados de honra no VIII CEA: ministros do Trabalho e
Exterior, e nomes como Darcy Ribeiro, Anysio Teixeira,
Álvaro Vieira Pinto, o presidente da UNE. Os debates se
efetivarão em torno do equacionamento de problemas
relacionados com a situação econômica, profissional, social
e política dos professores das três Américas do ensino
primário, médio e universitário. Cerca de 230 mestres de
vários países americanos presentes, e a delegação nacional
composta por representantes de todos os Estados. Os
congressistas debaterão os seguintes assuntos: 1)
condições de vida dos educadores (salário, condições de
trabalho, moradia, assistência médica, pensões e
aposentadorias); 2) situação profissional (escola única de
pedagogia com grau universitário, institutos de pedagogia,
escolas normais, plano de intercâmbio etc.); 3) situação
política (exercício dos deveres cívicos, políticos e
profissionais, direito de organização em instituições
sindicais, estabilidade no exercício da profissão). E outros
assuntos relacionados com as atividades dos professores
serão amplamente debatidos no VIII Congresso de
Educadores Americanos.
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Título da publicação

Consciência e Realidade Brasileira

Data

05/07/63

Seção

Política

Resumo

Vieira Pinto em 04/07/63, conferencista na inauguração do
Ciclo de Conferências sobre os principais problemas do país
no Plenário da Assembleia Legislativa, organizado pela
Frente Parlamentar Nacionalista no Estado do Rio.
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Título da publicação

Várias

Data

15/07/63

Seção

Coluna Literatura (2º Caderno)

Data de acesso

19/05/15 21:00

Resumo

A nota cita o aparecimento do primeiro artigo sobre o livro
“Consciência e Realidade Nacional” no suplemento literário
dirigido por Álvaro Lins no Diário de Notícias. O articulista é
Ezequiel Monteiro.
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Título da publicação

Consciência Ingênua e Consciência Crítica

Data

15/07/63

Seção

Coluna Literatura

Resumo

Vieira Pinto em aula inaugural de um curso do ISEB
promovido por alguns componentes da Frente Parlamentar
Nacionalista Fluminense. O tema foi “Consciência Ingênua e
Consciência Crítica”, - títulos de cada uma dos seus
volumes de “Consciência e Realidade Nacional” obra sua
recém-publicada.
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Título da publicação

Vieira Pinto: o ataque salazarista é uma honra
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Data

07/08/63

Seção

Entrevista

Data de acesso

19/05/15 21:00

Resumo

Entrevista concedida por Vieira Pinto ao UH acerca da nota
publicada por um vespertino (O Globo) investindo contra o
ISEB.
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Título da publicação

Diplomados do ISEB contra injúrias

Data

09/08/63

Seção

Coluna Acontecimentos de Ultima Hora

Data de acesso

19/05/15 21:00

Resumo

Nota à imprensa divulgada pela Secretaria Nacional dos
Diplomados do ISEB em que o referido órgão declara que
"as injúrias levantadas contra o Professor Álvaro Vieira
Pinto, não só através de determinados órgãos de imprensa
como de certos membros do Congresso, se incluem numa
campanha de proporções muito mais vastas e visam tão
somente a desmoralizar a política externa do nosso
Governo e criar as condições necessárias para impedir a
continuidade da luta de emancipação nacional, de que o
ISEB é, em verdade, instrumento indispensável".
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Título da publicação

Lacerda acusou meio mundo de “comunista” à CPI das
Pressões

Data

10/08/63

Seção

Reportagem

Data de acesso

19/05/15 21:00

Resumo

Lacerda contra o ISEB e Vieira Pinto, a quem acusou de
membro da célula comunista da Faculdade Nacional de
Filosofia.
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Título da publicação

Álvaro Vieira Pinto e os chacais do salazarismo lusobrasileiro

Data

15/08/63

Seção

Artigo de Opinião

Resumo

O artigo investe contra artigo publicado pelo jornal O Globo.
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Título da publicação

Só dois escritores conseguem viver à custa de seus próprios
livros no Brasil

Data

19/09/63

Seção

Coluna Literatura, Indústria & Comércio - I

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

Vieira Pinto é citado ao lado de nomes como Fernando
Sabino, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos e Guimarães
Rosa como autor que não sobrevive de sua produção.
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Título da publicação

Só dois escritores no Brasil conseguem viver à custa de
seus próprios livros

Data

20/09/63
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Título da publicação

ISEB

Data

25/09/63

Seção

Congresso em Revista

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

A nota destaca que mesmo investindo contra o ISEB, o
professor Eremildo Viana reconhece Vieira Pinto como um
sábio, dominando vários idiomas.
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Título da publicação

Paulo de Tarso: MEC dá ao povo o direito da cultura

Data

28/09/63

Seção

Coluna Acontecimentos de Última Hora

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

Ato Público promovido pela UNE em que o ministro da
Educação Paulo de Tarso, ao se pronunciou sobre os
ataques que lhe faziam certa imprensa, antes de agravá-lo,
o codecoram, "pois demonstram que o MEC vem cumprindo
a tarefa de levar a educação ao povo, sem tentar a cultura
ornamental das elites, mas dando ao povo a oportunidade
de construir sua própria cultura". Presentes à manifestação
várias personalidades, dentre elas Álvaro Vieira Pinto,
presidente do ISEB.
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Título da publicação

Ao Povo Brasileiro - Manifesto

Data

03/10/63

Seção

A Pedidos

Resumo

Manifesto Em favor da da autodeterminação e do princípio
de não-intervenção nos assuntos internos de cada nação;
contra a invasão de Cuba. Assinam o documento
personalidades como Vieira Pinto, Jorge Amado, Oscar
Niemayer, Di Cavalcanti...
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Título da publicação

CPI sobre a UNE

Data

09/10/63

Seção

Congresso em Revista

Resumo

Declaração do professor Pedro Calmon, da Universidade do
Brasil, sobre Vieira Pinto. Com relação ao Professor Vieira
Pinto, sobre que o qual a Srta. Sonia Seganfredo tentou
lançar a pecha de comunista, declarou tratar-se de " homem
inteligente e um dos maiores talentos da Universidade, onde
se destaca entre os colegas. Quanto à sua ideologia, nada
posso adiantar, por não conhecê-la". Acrescentou não ter
ouvido nada daquele professor, que lhe desabonasse a
conduta de mestre dos mais brilhantes.
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Gente por Aí

225
Data

12/10/63

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

A nota diz que Vieira Pinto, diretor do ISEB, mostra-se
seriamente preocupado com a situação nacional. Mesmo
assim, nos momentos de folga, não deixa de tocar
Beethoven e Bach no violino.
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Título da publicação

Gerais

Data

15/10/63

Seção

Paulo Francis: Comenta e Informa

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

Noite de cultura popular (reunindo integrantes da “bossa
velha” e da bossa-nova: Cartola, Zé Kéti, Nara Leão etc...) e
autógrafos, promovida pelo Movimento da Reforma
Universitária na Faculdade Nacional de Medicina. Vieira
Pinto e demais autores autografaram Cadernos do Povo
(Civilização Brasileira).
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Título da publicação

Arte popular

Data

19/10/63

Seção

Acontecimentos de Última Hora

Data de acesso

24/12/15 22:00

Resumo

Noite de cultura popular (reunindo integrantes da “bossa
velha” e da bossa nova: Cartola, Zé Kéti, Nara Leão etc...) e
autógrafos, promovida pelo Movimento da Reforma
Universitária na Faculdade Nacional de Medicina. Vieira
Pinto e demais autores autografaram Cadernos do Povo
(Civilização Brasileira).
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Professor Vieira Pinto à CPI: "Não sou mentor da UNE"

Data

25/10/63

Seção

Acontecimentos de Última Hora

Data de acesso

24/05/15 21:00
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Intelectuais manifestam solidariedade a Cuba

Data

27/10/63

Seção

Divulgação

Data de acesso

14/05/15 21:00

Resumo

Vieira Pinto signatário do Manifesto. Os intelectuais
brasileiros, cônscios de sua responsabilidade, diante da
ameaça à paz mundial em consequência da imprevista e
dolorosa do presidente John Kennedy, determinando o
bloqueio de Cuba, o que constitui atentado à soberania
desse país, manifestam sua inteira solidariedade à Cuba, e
protestam veementemente contra a atitude do governo
norte-americano.
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Gente por Aí

Data
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Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

O deputado Sérgio Magalhães está lendo com a maior
atenção o segundo volume do livro do economista e
violinista Álvaro Vieira Pinto “Consciência e Realidade
Nacional”
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Biblioteca Rotativa

Data

18/11/63

Seção

Literatura (2º Caderno)

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

O colunista ironiza pela nota o fato de seu nome aparecer
publicado na primeira página de um vespertino carioca
chamado “The Globe". O colunista se diz "persona non
grata" no referido jornal e muito feliz por ser citado ao lado
de nomes como Bertold Brecht, Álvaro Vieira Pinto etc. A
biblioteca rotativa é uma lista de mais de quarenta livros
organizada pelos funcionários do setor de compras da
Petrobrás.
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Título da publicação

Os intelectuais e a greve do rádio

Data

26/11/63

Seção

Coluna Literatura

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

Manifesto (datado de 24/11/63) do CTI (Comando dos
Trabalhadores Intelectuais) em solidariedade aos seus
companheiros radialistas. Signtários – os dirigentes do CTI,
e Álavaro Vieira Pinto figurando ao lado de Dias Gomes,
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Werneck Sodré, Oscar Niemyer etc.
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Aragão quer os fuzileiros com o povo

Data

07/12/63

Seção

Acontecimentos de Última Hora

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

Nota informa que Vieira Pinto enviou mensagem telegráfica
de apoio ao Almirante.
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Umas & Outras

Data

09/12/63

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

A nota dá conta de que Vieira Pinto, avesso a polêmicas,
está furioso com o livro do livro do deputado Guerreiro
Ramos, “Mito e Verdade da Revolução Brasileira”, que o
ataca violenta e frontalmente. “O choque que levou o diretor
do ISEB foi violento e até agora Vieira Pinto não sabe o que
fará.”
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O "Tenentismo"
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Data

09/12/63

Seção

Coluna Literatura - 2º Caderno

Resumo

A nota destaca o lançamento do livro “O que foi o
Tenentismo?” com explicações de Vieira Pinto e Ênio
Silveira, editores de Cadernos do Povo Brasileiro, em nota
de abertura que esse livro é a primeira re-edição de O
Sentido do Tenentismo, do mesmo autor, Virgício Santa
Rosa, publicado em 1933, e vão adiante: "Justifica-se a
inclusão do referido estudo nesta coleção, não só porque
constitui o mais lúcido esclarecimento daquele corrente
política que marcou uma fase importante de nossa história
republicana, como porque as considerações expendidas
pelo autor, especialmente na parte final da obra, revestemse de impressionante atualidade: os argumentos a favor da
reforma agrária e a condenação do latifúndio, por exemplo,
são plenamente válidos e demonstram que a estrutura ainda
vigente em nosso País é, no fundo, a mesma contra a qual
se batiam as forças progressistas na década de 1930".
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Teoria Geral da História

Data

10/12/63

Seção

Coluna Literatura

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

O colunista faz uma apreciação da obra “Teoria Geral da
História” de João Camilo de Oliveira Torres, citando, ao final
do seu texto, o livro “Consciência e Realidade Nacional de
Vieira Pinto”, para definir o autor da “Teoria Geral da
História”, a obra em apreciação, de exemplo de “consciência
ingênua” com as setecentas páginas de sua Teoria Geral da
História: em matéria de História ou Filosofia é o que se pode
chamar de "um santo homem".
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Título da publicação

Os tenentes 30 anos depois

Data

14/12/63

Seção

Coluna Jornais & Problemas

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

Destaca o lançamento e importância do livro “Que foi o
tenentismo” reedição de “O sentido do Tenetismo” Schimdt
com a publicação da nota dos diretores da coleção CPB:
Vieira Pinto e Ênio Silveira
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Título da publicação

Umas & Outras

Data

16/12/63

Seção

Colulna Na Hora H

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

Churrasco oferecido ao Almirante Cândido Aragão na
residência de Ênio Silveira. Presentes Leonel Brizola, Álvaro
Vieira Pinto,, Dias Gomes...Foi discutida a situação política
nacional e o lançamento de três manifestos: um sobre o
caso dos sargentos, outro sobre a ameaça à Cuba e um
terceiro examinando aspectos da vida nacional.
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Umas & Outras

Data

28/12/63

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

Reunião no ISEB em 26/12/63 para debate dos problemas
nacionais. Participantes: Álvaro Vieira Pinto,, Nelson
Werneck Sodré, Caio Silveira, Álvaro Lins, Moacir Félix,
Ênio Silveira, Domar Campos, sny Duarte Pereira e Alex
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Viany. A recente nomeação do senhor Ney Galvão para a
pasta da fazenda foi amplamente discutida.
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Título da publicação

Comando dos Trabalhadores Intelectuais

Data

17/01/64

Seção

Anúncios/Comunicados

Data de acesso

29/05/15 21:00

Resumo

A informação é sobre a Assembleia Geral no ISEB do
Comando dos Trabalhadores Intelectuais (CTI).
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Título da publicação

CTI elege Conselho

Data

23/01/64

Seção

Coluna Literatura

Data de acesso

29/05/15 21:00

Resumo

A nota informa que o CTI, em 24/01/1964, realizaria uma
assembleia geral para a discussão e aprovação de seus
Estatutos, leitura do relatório das atividades, e a eleição do
seu primeiro Conselho Deliberativo,, composto por 24
membros, os quais, por seu torno, designariam os
elementos de uma espécie de comissão executiva, com
onze componentes apenas. Todos os fundadores do CTI,
signatários de listas afixadas em vários locais, foram
convocados a comparecer à assembleia. Na chapa para
compor o primeiro Conselho Deliberativo, com vinte e quatro
nomes, figurava o nome de Álvaro Vieira Pinto. Interessante
a conclusão da nota: “Em tempo: aviso aos
desinteressados, que o CTI não vai ser nenhum grêmio
lítero-musical, nenhuma Academia de Letras, nenhuma
UBE, nenhum PEN Clube, não. O pessoal do CTI está
convicto de suas responsabilidades, e está disposto a bem
cumprir o seu papel entre as forças populares e
progressistas do Brasil.”
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Título da publicação

Eleição no CTI

Data

31/01/64

Seção

Coluna Literatura

Data de acesso

29/05/15 21:00

Resumo

A nota apresenta os resultados da primeira assembleia geral
do Comando dos Trabalhadores Intelectuais (CTI). leitura do
relatório das atividades até aquela data, a apresentação e
votação de dispositivos estatutários e regimentas, e a
eleição do Conselho Deliberativo, o qual, por sua vez
deveria escolher, entre seus vinte e sete membros, os onze
componentes do Secretariado Executivo. Vieira Pinto entrs
os conselheiros eleitos. Houve aproximadamente 180
votantes de todos os setores de trabalhadores intelectuais.
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Gente por Aí

Data

15/02/64

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

29/05/15 21:00

Resumo

A nota informa que Vieira Pinto chegava ao MEC de branco
muito molhado pela chuva, no dia anterior à notícia, e logo
depois do imortal Afrânio Coutinho que subia muito
apressado, no elevador do Ministério da Educação, ao 10º
andar do INEP
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Título da publicação

Gente por Aí

Data

19/02/64

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

29/05/15 21:00

Resumo

Presença de Vieira Pinto na posse do coronel José Niepce
no cargo de diretor executivo da Comissão do Plano
Nacional do Carvão
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Título da publicação

Luta de bastidores pelas vagas no CFE

Data

21/02/64

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

19/05/15 21:00

Resumo

Vieira Pinto entregou ao ministro da Educação, Júlio
Sambaqui, uma lista com 05 nomes de isebianos, certo de
que todos os 05 seriam nomeados, o que, em em rodas
palacianas, é considerado demasiado otimismo do diretor do
ISEB.
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Gente por Aí

Data

27/03/64

Seção

Coluna Na Hora H
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Data de acesso

29/05/15 21:00

Resumo

Em matéria de violino o professor Álvaro Vieira Pinto (diretor
do ISEB) tem um terrível rival, que como ele gosta de tocar
Beethoven nas horas dramáticas. Trata-se do deputado
(fascista) Raimundo Padilha que, em outros tempos, teria
sido amigo de Vieira Pinto.
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Título da publicação

Polícia confisca livros

Data

26/05/64

Seção

Notícia

Resumo

Apreendidos pela polícia da Divisão Política e Social todos
os Cadernos do Povo e da Editora Vitória.
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Título da publicação

Fim dos pretextos

Data

16/06/64

Seção

Estado do Rio - Dia a Dia

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

A coluna destaca o fim do artigo 10 – Ato institucional que
permitia a cassação de mandatos e direitos políticos... a
crítica é dura e veemente contra o AI 10. [...] "Afinal que
qerem essas verdadeiras "hienas" do movimento de 1º de
Abril: não estao satisfeitos com o absurdo em que se
constituiu a cassação de direitos de intelectuais de valor
internacional como Celso Furtado, Anísio Teixeira, Josué de
Castro e Álvaro Vieira Pinto; com o triste papel de termos,
agora, os três últimos Presidentes da República, todos
legitimamente eleitos pelo povo em eleições diretas,
também proscritos?" [...]
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Título da publicação

A situação dos catedráticos cassados

Data

26/06/64

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

A nota retoma a necessidade de resolução da situação dos
brasileiros que tiveram seus direitos políticos cassados com
o AI 10. [...] na sessão do Conselho Universitário da
Universidade do Brasil, o assunto voltou à baila, porque
alguns catedráticos daquele organismo educacional tiveram
seus direitos cassados por 10 anos: os Professores José de
Castro e Álvaro Vieira Pinto (Faculdade Nacional de
Filosofia...) [...] deverá ser estudada, para ulterior
deliberação, a situação dos cassados , sendo que a
proposta é no sentido de que lhes sejam assegurados os
vencimentos integrais e colocados, os catedráticos, em
disponibilidade durante o tempo previsto pelo decreto de
cassação (AI 10)
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Título da publicação

Governo demite elenco de "astros" da Rádio Nacional: 36 no
"listão"

Data

25/07/64

Seção

Reportagem

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

Vieira Pinto e Maria Aparecida Vieira Pinto na embaixada da
Iugoslávia.
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Asilados
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Título da publicação

Gente por aí

Data

28/07/64

Seção

Coluna Na Hora H

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

O professor Vieira Pinto, que se asilou na Embaixada do
México, até há alguns dias atrás, circulava, tranquilamente,
pelas ruas da cidade, inclusive foi visto num bar em frente
ao Ministério da Educação tomando um cafezinho.
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Processo de Goiás já acusou 149 e tem implicados no Rio

Data

28/01/65

Seção

Reportagem

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

Indiciados no IPM do ISEB: Vieira Pinto, JK etc.
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No ISEB
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Sobral intimado a depor

Data

24/03/65

Seção

Zero Hora

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

A nota informa que o cel. Gérson de Pina intimou o
professor Sobral Pinto a depor no IPM do ISEB. Sobral,
indignado com a intimação, recusou-se em carta enérgica.
Não depôs nem como indiciado nem como testemunha. E
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ainda: [...] O cel. declarou à imprensa que "se sentiria muito
horado com a visita do ilustre professor, que poderia dar
alguns subsídios ao processo que move contra o asilado
Álvaro Vieira Pinto.
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Título da publicação

Editor preso no quartel da PE sob acusação de ajudar
Arraes

Data

27/05/65

Seção

Reportagem

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

A reportagem informa que o coronel responsável pelo IPM
do ISEB determinou o recolhimento do editor Ênio da
Silveira, ao quartel da PE. A explicação dada era de que o
cel. agia dessa maneira porque foi informado das ligações
de Ênio com o governador deposto Miguel Arraes. Em
subtítulo 'Outro "Habeas", é informado que pedidos de
habeas corpus deram entrada no STM pedidos de Habeas
Corpus para, dentre outros, Vieira Pinto.
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Título da publicação

Repúdio geral à apreensão de livros

Data

31/05/65

Seção

Reportagem

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

Circuitos intelectuais do país, que classificam o fato como
“um rápido caminho para a ditadura, uma violência à
Constituição e uma ação coerente com o clima de
ilegalidade em que estamos vivendo, se revoltam contra a
apreensão de livros em diversos estados sob a alegação de
que são obras subversivas. No subtítulo ”Habeas para Ênio"
é informado que o IPM do ISEB desistiu de ação contra
Vieira Pinto.
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Habeas para Ênio
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Embaixada: Ben Bella poderá morrer

Data

24/06/65

Seção

Reportagem

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

Gen. Peri: - IPM não pode ordenar prisão, subtítulo Coronel
Pia faz "listão", o coronel solicita, dentre a de outros, a
prisão de Vieira Pinto.
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Gen. Peri: - IPM não pode ordenar prisão
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Pina quer prisão de Goulart, Hélio e JK

Data

25/06/65

Seção

Reportagem

Data de acesso

24/05/15 21:00

Resumo

O cel. Pina, encarregado do IPM do ISEB, pedia a prisão ao
Juiz-Auditor da 2ª Auditoria Militar a prisão preventiva de
João Goulart, Clóvis Salgado e Helio de Almeida, embora
fosse iminente a substituição do cel PIna pelo cel. Joaquim
Portela. E ainda a reportagem informa que o cel. Pina
pediria também a prisão de JK, Corbisier, Osni Duarte
Pereira, Osvaldo Gusmão, Álvaro Vieira Pinto, Paulo de
Tarso, Darci Ribeiro e Júlio Sambaqui. enfatizando foro
especial aos ex-presidentes JK e Goulart.
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Título da publicação

Jair Dantas, mais dois ex-ministros, Plínio e Gouthier entre
os cassados.

Data

15/06/15

Seção

Reportagem

Resumo

A reportagem informa que antes da lista final, na lista de
sábado, Vieira Pinto, catedrático da Faculdade Nacional de
Filosofia figura entre os que tiveram seus direitos políticos
cassados .

Título curto

65 cassados antes da final

Tipo

Artigo de jornal

URL

http://acervo.oglobo.globo.com/busca/?
tipoConteudo=artigo&pagina=2&ordenacaoData=dataAscen
dente&allwords=iseb+vieira+pinto&anyword=&noword=&exa
ctword=

Direitos

Protegido pela lei de direitos autorais

Número da edição

não informado

Páginas

4

Título da publicação

O Globo

Data

24/08/63

Seção

Matutina Geral

Data de acesso

07/08/15 21:00

