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Trajetória 

 

 Alexandre Pinto Cardoso nasceu em Miracema, cidade do estado do Rio de 

Janeiro. Lá cursou o primário. Já o segundo grau foi realizado em parte na cidade de 

Santo Antônio de Pádua e concluído no Colégio São Vicente de Paulo, situado em 

Petrópolis.  

 Mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro, por volta de 1966, para cursar 

Medicina, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao relembrar esse momento 

em entrevista concedida à Divisão de Memória Institucional em 2013, relacionou a sua 

trajetória com uma das grandes questões estudantis da década de 1960: o problema 

dos excedentes. Aqueles alunos que obtinham média satisfatória no vestibular, 

entretanto, não conseguiam ingressar na Universidade, pois o número de aprovados 

e vagas não era compatível. A turma de Alexandre Cardoso foi a primeira que 

englobou tais estudantes, o que gerou complicações pedagógicas, já que, na visão 

dele, não houve um preparo daqueles institutos que antes funcionavam com um corpo 

discente menor. 

 No decorrer de sua graduação, Alexandre Cardoso atuou como monitor em 

Neuroanatomia e na “cadeira de clínico obstétrica da maternidade escola da 

Universidade” (CARDOSO, 2013). Participou da vida política universitária, 

inicialmente no departamento cultural e depois como tesoureiro do Centro Acadêmico. 

Foi também um dos criadores do jornal Tribuna Acadêmica. Em sua entrevista 

rememorou o episódio da invasão ao campus da Praia Vermelha, durante o período 

ditadura civil-militar (1964-1985), quando ainda era graduando de Medicina: “[...] mais 

tarde em 1968 era tesoureiro do Centro Acadêmico e nessa ocasião nós fomos 

invadidos na Praia Vermelha e o Centro Acadêmico foi fechado e essa estrutura foi 

fechada. [...] muitas pessoas foram presas, muitos fugiram para o Campo do Botafogo 

e foi um episódio também de triste memória” (CARDOSO, 2013). Outro ponto 

destacado por Cardoso refere-se à questão da autonomia universitária.  

De acordo com Andréa Queiroz (2021), em junho de 1968, houve a invasão ao 

Teatro de Arena Carvalho Netto, localizado no Palácio Universitário da UFRJ, na Praia 

Vermelha, onde os estudantes estavam reunidos em assembleia, e a repressão 

policial militar além de espancar, prendeu vários estudantes no campo de futebol do 

Botafogo, situado próximo ao campus. 



                                                              

 Alexandre também recordou, ao ser entrevistado, sobre o movimento estudantil 

universitário frente ao regime civil-militar: 

 

[...] todos participávamos muito [das manifestações], alguns colegas foram 
presos na ocasião. Isso teve uma repercussão importante na vida da gente. 
Era uma escolha que a gente tinha que fazer na ocasião. As pessoas que 
tinham um certo envolvimento político, alguns foram para a clandestinidade, 
outros alopraram completamente, outros foram embora do país. Alguns 
ficaram aqui e dentre eles fiquei eu e assim fui tocando. (CARDOSO, 2013). 
 

Em 1972, Cardoso concluiu a faculdade de Medicina e foi aprovado no curso 

de especialização do Instituto de Tisiologia e Pneumologia. Campo que se dedicou ao 

longo de sua carreira, se aprofundando nas seguintes questões: “Asma Brônquica, 

Bronquite Crônica e Enfisema Pulmonar (DPOC), Pneumonias, Bronquiectasias 

Especialista em Endoscopia Respiratória SBPT” (Lattes/CNPq). Ao final dos dois anos 

que passou estudando para ser pneumologista retornou à Academia para ingressar 

no mestrado. Uma experiência que descreveu como “o tempo [...] de me aprofundar 

nos estudos de ciências pneumológicas e também nas questões de natureza didática 

e começando a olhar não só a prática assistencial, mas com aspectos relacionados à 

pesquisa.” (CARDOSO, 2013).  

 Depois de obter o título de mestre foi nomeado como auxiliar de ensino, que, 

na época, consistia em um estágio probatório. Apenas em 1978, através de um 

concurso, galgou o primeiro degrau da carreira universitária daquele tempo, de 

professor assistente. Neste mesmo ano, foi inaugurado o Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho e Cardoso foi um dos responsáveis pela criação do setor de 

Pneumologia. Relembrou esse momento como um desejo antigo: 

 

E fomos nós pra lá pro Hospital Universitário que era o sonho de muitas 
gerações de estudantes. Eu me lembro que durante o curso de graduação, 
pelo menos umas 5 vezes por ano a gente ia lá para com manifestações 
estudantis para ter um Hospital Universitário que pudesse albergar tamanho 
número de estudantes. Nossas clínicas funcionavam espalhadas pelo Rio de 
Janeiro, a Santa Casa, o Hospital Escola São Francisco de Assis 
pequenininho, o Hospital Estadual Moncôrvo Filho, a Maternidade Escola em 
Laranjeiras, era tudo espalhado. Então ter um hospital era um objetivo muito 
grande. (CARDOSO, 2013). 
 

 Apesar da conquista de um hospital unificado, o professor analisou criticamente 

a transferência de parte dos cursos da UFRJ para a Cidade Universitária, na Ilha do 

Fundão. Para ele, isso acabou fragmentando a universidade em decorrência das 

distâncias entre os institutos. Porém, tais “questões que modificaram um pouco a 



                                                              

estrutura da nossa universidade, mas nem por isso ela deixou de ser pujante em todas 

as áreas” (CARDOSO, 2013). 

 Na universidade, além dos cargos de professor e pesquisador, Alexandre 

Cardoso também foi representante no Departamento de Clínica Médica dos 

professores auxiliares e assistentes, participou da Associação de Docentes da UFRJ 

(ADUFRJ), ficou responsável por coordenar os ambulatórios especializados no 

campus Fundão e em 1986 se tornou vice-reitor. Trabalhou em conjunto com o 

primeiro reitor eleito pós-redemocratização, Horácio Cintra Magalhães Macedo (1985-

1989), que o incumbiu da tarefa de gerir o alojamento estudantil. Dessa forma, 

Cardoso realizou obras de infraestrutura e regularizou os critérios de moradia em 

conjunto com os estudantes. Outro ponto destacado por ele, durante a época que 

ocupou a vice-reitoria, foi a saída da UFRJ do sistema unificado da Cesgranrio para o 

acesso à Universidade: 

 

Uma outra iniciativa muito importante que nós tomamos naquela ocasião foi 
em relação ao vestibular. Nós saímos do vestibular unificado da Cesgranrio 
porque achávamos que nós, melhores do que ninguém, saberíamos fazer o 
exame de acesso para os nossos estudantes. (CARDOSO, 2013). 
  

 Em 1989, Alexandre precisou assumir o cargo de Reitor no lugar do professor 

Horácio Macedo que foi impedido de exercer o segundo mandato. Tendo permanecido 

um breve tempo no cargo, já que em 1990 ocorreram novas eleições para a reitoria. 

O professor rememorou esse período de gestão como “uma experiência muito 

instigante” (CARDOSO, 2013), no qual aprendeu muito sobre as estruturas 

administrativas universitárias e como gerir. Além disso, reafirmou para ele onde 

gostaria de estar: “Eu gosto muito da experiência de gestão, gosto da atividade de 

gestão, mas eu sou médico e professor de medicina, isso nunca me encantou a gestão 

pela própria gestão” (CARDOSO, 2013). 

 Finalizado o ciclo da reitoria, Alexandre Cardoso decidiu fazer o doutorado. Foi 

através de um programa do CNPq para o Instituto Pasteur em Paris. Nos seus estudos 

deu continuidade às questões relacionadas à Pneumologia. E com apenas um ano 

concluiu sua tese e retornou ao Brasil. 

 Ao retomar suas atividades na UFRJ enfrentou, de acordo com ele, um dos 

grandes desafios de sua carreira: a direção do Hospital Universitário Clementino 

Fraga Filho. Ele ficou à frente do hospital de 2006 até 2009. Neste momento, o hospital 

vivia um momento de crise que, segundo ele, já havia se tornado um problema crônico. 



                                                              

Em uma das manifestações em prol de melhorias para a instituição, o médico afirmou: 

“Quase que sazonalmente, a cada 4 ou 5 anos, os hospitais universitários vivem uma 

crise, com essa busca por financiamento para que possam se salvar da situação em 

que se encontram.” (MANIFESTAÇÃO..., 2008). Ele considerou que a experiência da 

reitoria o ajudou muito nessa gestão, principalmente em relação à obtenção de 

“recursos extra-orçamentários para financiar atividades cujos recursos originais ou 

naturais não chegavam” (CARDOSO, 2013).  

 A UFRJ tem muita importância em sua trajetória, desde a sua formação como 

médico e em sua atuação profissional. Segundo ele,  

 

[...] a universidade é a coisa mais importante de um país junto com a 
educação e se você não tiver a possibilidade de formular propaís,de encontrar 
solução para os seus problemas ou pros problemas universais você não 
merece esse nome de universidade. (CARDOSO, 2013). 
 

 Atualmente, o médico leciona na graduação e pós-graduação, e também ocupa 

a direção da Divisão Adjunta de Saúde do Instituto de Doenças do Tórax3, que se 

constitui como um núcleo de pesquisa da universidade. 

 Quanto aos cargos e funções exercidas fora da Universidade, Alexandre 

Cardoso foi diretor de assuntos científicos da Sociedade Brasileira de Pneumologia e 

Tisiologia (SBPT) de 1996 até 1998. Ocupou também a presidência da Sociedade de 

Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro (Sopterj) no período de 2001 a 

2003 e, atualmente, é conselheiro da instituição. No Conselho Regional de Medicina 

do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ), conforme consta no site do órgão4, é 

dirigente da Câmara Técnica de Pneumologia e membro da Comissão de Ensino 

Médico. Além disso, realiza atendimento clínico.  

 

Currículo Lattes 

 

http://lattes.cnpq.br/2895220049331802 

 

Produção literária Alexandre Pinto Cardoso registrada na Base Minerva 

 

 
3 Informação disponível em: http://lattes.cnpq.br/2895220049331802. Acesso em: 02 abr. 2020. 
4 Informação disponível em: https://www.cremerj.org.br/conselheiros/exibe/3. Acesso em: 02 abr. 2020. 
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Estudo dos fluxos máximos respiratórios em jovens sadios fumantes e não fumantes 
(dissertação), 1980 
 
O escarro induzido como ferramenta de estudo da inflamação na asma bronquica: 
modulação da bronquite eosinofílica pelo dipropionato de beclometasona (tese), 
2000 
 
Diagnóstico e Tratamento das Doenças Imunológicas. (colaborador), 2005 
 
Abordagem descritiva e analítica do tabagismo durante a gestação em uma amostra 
de gestantes no município do Rio de Janeiro, 2008 
 
Aspiração transbrônquica com agulha fina guiada por ultrassom endobrônquico 
(EBUS-TBNA) : |b diagnóstico primário e estadiamento mediastinal do câncer de 
pulmão em pacientes submetidos a cirurgia torácica, 2015 
 
Causas mortis de portadores de DPOC : avaliação do subdiagnóstico e 
subnotificação da doença (coorientador), 2021 
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