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Giovanni Berlinguer

oi um dia de festa para a Fiocruz. A abertura do ano acadêmico da

Fundação, em 4 de abril, com uma aula magna do médico italiano

Giovanni Berlinguer, representou uma bela homenagem a um insig-

ne homem público dos séculos 20 e 21. Um dos mais importantes e

conceituados sanitaristas e bioeticistas do planeta, Berlinguer tornou-se a segunda

pessoa a receber o título de doutor honoris causa da Fiocruz, pelas mãos do minis-

tro da Saúde, José Gomes Temporão.

Nascido em 9 de julho de 1924, na Sardenha, Berlinguer é irmão e foi grande

colaborador de Enrico Berlinguer, líder do Partido Comunista Italiano, além de ter

sido membro do Comitê Central por mais de 20 anos, período em que foi eleito

deputado por três legislaturas e senador por duas. Um de seus maiores feitos no

parlamento foi a relatoria da Lei do Aborto, que chamou a atenção de todo o

mundo pela autoridade moral, competência e habilidade com que foi conduzida.

Formado em medicina e cirurgia em 1952, retornou à sua cidade natal para

iniciar a carreira de professor universitário, atividade que desenvolveu até 1974,

quando assumiu a cátedra de saúde do trabalho. Ali permaneceu até a aposentado-

ria compulsória, em 1999, quando recebeu o título honorífico de professor emérito.

Berlinguer tem uma coleção de visitas ao Brasil desde a década de 50, quando,

na condição de presidente da União Internacional dos Estudantes, esteve no país

pela primeira vez. A ligação com o Brasil o fez receber, em 1999, da Universidade

de Brasília, o título de doutor honoris causa, homenagem com a qual já havia sido

anteriormente agraciado pelas universidades de Montreal e Havana. Em 2002, vol-

tou à Brasília para proferir a conferência Bioética, poder e injustiça, que abriu o 6º

Congresso Mundial de Bioética. E, em 2006, participou dos congressos Mundial de

Saúde Pública e Brasileiro de Saúde Coletiva, no Rio de Janeiro, em que proferiu

uma conferência sobre o que é hoje o seu tema central de trabalho: a bioética.

É atualmente presidente de honra do Comitê Nacional Italiano de Bioética,

membro atuante titular do Comitê Internacional de Bioética da Unesco e exerce o

mandato de deputado no Parlamento Europeu, pelo Partido Socialista/Democratas

de Esquerda. Tendo trabalhado muitos anos nas áreas da saúde pública, da saúde

do trabalhador e da saúde mental – como um dos promotores da reforma psiquiátri-

ca italiana –, foi no início dos anos 90 que Berlinguer mudou-se do campo da saúde

pública para a bioética, sem deixar de manter os olhos voltados para as questões

ideológicas, sanitárias e coletivas que nortearam toda sua longa vida pública.

Berlinguer integra hoje a Comissão Mundial sobre Determinantes Sociais da Saú-

de, que estimula ações de enfrentamento das iniqüidades ainda existentes. E é por

toda esta trajetória, que aqui resumo, que a Fiocruz homenageia Giovanni Belringuer.


