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RESUMO 

Giovanni Berlinguer: Um especialista em pulgas é um documentário de 32 min, de 

caráter educativo, que se propõe a resgatar a memória acerca de um acadêmico e 

político italiano que, relacionando aspectos da medicina e da política, influenciou 

fortemente o movimento da Reforma Sanitária brasileira através de seus livros e sua 

vivência pessoal, culminando com a implantação do Sistema Único de Saúde na Lei 

Orgânica da Saúde de 1990. Berlinguer foi também expoente no campo da bioética, 

além de reconhecido político italiano e parlamentar europeu. O vídeo traz 

depoimentos de ex-alunos e pessoas próximas que fizeram parte desse movimento 

não só no Brasil, além de imagens e fotografias de arquivo. 

 

Palavras-chave: vídeo documentário, saúde pública, medicina social, reforma 

sanitária, bioética, Giovanni Berlinguer. 
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Introdução: 

Giovanni Berlinguer é italiano, nascido na Sardenha em 1924. Desde 

cedo foi militante do Partido Comunista Italiano (PCI), do qual seu irmão, Enrico 

Berlinguer, foi dirigente durante muitos anos. Formou-se como médico cirurgião em 

e, posteriormente, especializou-se em medicina social, disciplina que passou a 

lecionar na Universidade de Sassari, até ser chamado a lecionar na Universidade La 

Sapienzza, de Roma, uma disciplina intitulada Higiene do Trabalho Industrial. Seu 

posicionamento político sempre esteve presente em sua produção acadêmica: teve 

um grande acúmulo de produções ligadas à saúde do trabalhador e identificava o 

capital como fator patógeno. Tinha um olhar apurado voltado aos países em 

subdesenvolvimento e demonstrava se importar com uma formação médica voltada 

para os aspectos sociais, o que futuramente influenciou em toda uma mudança no 

ensino e na forma de se pensar pesquisa em saúde. 

Apesar da base sólida da medicina social e dos trabalhos relativos à 

saúde do trabalhador, Berlinguer foi obrigado em Roma a desenvolver uma tese de 

titularidade altamente complexa na área de parasitologia, o que o tornou “o maior 

especialista italiano em pulgas” – dizia o próprio - mas simplesmente porque era o 

único1. A partir daí as ligações entre medicina e política foram se intensificando. Daí 

o advento do subtítulo do vídeo: uma espécie de anedota também de sua autoria. 

Foi deputado italiano por duas legislaturas, senador por mais duas 

legislaturas e, já com mais de 80 anos, foi eleito parlamentar europeu com maioria 

dos votos, sempre difundindo o ideário progressista e democrático. Além de políticas 

públicas de saúde, tratava de temas complexos como o aborto, a eutanásia, o 

transplante e venda de órgãos humanos e diversos outros temas que o levaram a 

desempenhar papel fundamental no campo até então pouco explorado da bioética. 

A democracia é considerada por ele elemento fundamental ao progresso 

da saúde, sendo indispensável a formação de uma consciência sanitária por parte 

da população, que deveria a partir de então, buscar seus direitos (BERLINGUER, 

1987). Foi protagonista e relator da Reforma Sanitária Italinana, que culminou com a 

criação do Sistema Nacional de Saúde na Itália. Devido à relevância de suas idéias, 
                                                           
1
 Saúde Pública, Política e Ideologia nos Dias Atuais. [Vídeo]. Produção de VideoSaúde. Rio de Janeiro, Fiocruz. 

DVD, 1h e 22 min, colorido. 



6 

 

influenciou enormemente a geração de sanitaristas brasileiros que, durante a 

ditadura militar e principalmente no período de redemocratização, lutavam por 

direitos universais no campo da saúde, inspirados pelo relato de suas experiências 

na Itália, processo que se concretizou com a criação da Lei Orgânica da Saúde, em 

1990, e o Sistema Único de Saúde, através de um amplo processo participativo. 

Escreveu uma série de livros, vários deles traduzidos e publicados no 

Brasil pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), entre os quais: 

Medicina e Política, A Saúde nas Fábricas, Ética da Saúde, A Doença, Psiquiatria e 

Poder, Minhas Pulgas; e livros publicados aqui, como Reforma Sanitária – Itália e 

Brasil e Mercado Humano. Influenciou na criação de órgãos como a Associação 

Internacional de Políticas de Saúde (AIPS) e a Associação Latino-Americana de 

Medicina Social. Realizou uma série de conferências no Brasil e em diversos outros 

países, tratando de temas tangentes à ética na saúde e medicina e política, sempre 

com um repertório vasto e rico em contribuições, o que o fez ser reconhecido 

mundialmente como vanguardista na área da saúde pública. 

Hoje afirma-se comumente que o serviço sanitário deve tutelar o 
cidadão “do berço ao túmulo”. Na realidade, o processo de formação 
da consciência sanitária dos trabalhadores tem ocorrido em sentido 
inverso: as primeiras sociedades operárias ocuparam-se do túmulo 
mais do que do berço, nascendo para poder providenciar pelo menos 
funerais dignos. Depois começaram a ocupar-se da cura das 
doenças mais graves e das pessoas idosas. Somente em fases 
sucessivas amadureceu uma consciência sanitária mais evoluída, 
baseada na necessidade de assistir os doentes, e mais tarde ainda 
na necessidade de prevenção das doenças. (BERLINGUER, 
GIOVANNI, 1987, p. 6). 

 

O presente vídeo documentário se propõe a resgatar a personalidade 

carismática de Berlinguer, sua importância para o cenário progressista de políticas 

de saúde no Brasil e no mundo afora, através do acúmulo de depoimentos de 

pessoas que foram próximas a ele, ou que foram influenciados e continuam hoje a 

perpetuar suas idéias. Entre os entrevistados estão ex-alunos italianos, antigos 

membros do CEBES, amigos, admiradores. Junto aos depoimentos, imagens de 

algumas de suas vindas ao Brasil, repletas de idéias consideradas hoje atualíssimas 

mesmo passados algumas dezenas de anos. 

Problemas da Pesquisa:  
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Ao assumir a proposta de realizar um documentário de resgate da 

memória de Giovanni Berlinguer, me deparei com uma série de percalços que 

tiveram que ser contornados ao longo do processo. 

Primeiramente, há pouco material produzido sobre Giovanni Berlinguer. A 

maioria de minhas pesquisas iniciais terminavam me direcionando a seu irmão, 

Enrico, devido à grande importância e destaque que teve no Partido Comunista 

Italiano. Até mesmo na Itália Giovanni parece ser preterido ou significativamente 

menos conhecido que seu irmão, e isso me levou a outra observação: Giovanni 

Berlinguer é talvez, em alguns aspectos, menos conhecido na Itália do que no Brasil. 

Então como pesquisar sobre sua vida senão pelo significado de sua obra? Como 

conhecer essa pessoa senão por outras pessoas que o conheceram? E por 

conseqüência, como proporcionar à outras pessoas que o conheçam, e à sua ampla 

e significante obra, através de um vídeo e levando isso em consideração? Na 

medida em que essas perguntas foram, não digo que solucionadas, mas tornando-

se mais claras, mais e mais questionamentos começaram a surgir. Como é que 

conta-se uma história tendo como fio condutor o depoimento de várias pessoas, sem 

que se torne maçante para o espectador depois dos primeiros minutos de imagens 

inéditas? 

Em segundo lugar, trata-se de um vídeo que envolveu diversos aspectos 

de produção que tiveram de ser, durante grande parte do tempo (só contei com 

ajuda durante a última semana de finalização) geridas por uma só pessoa, desde 

parte da pesquisa, a captação, decupagem, edição, finalização, enfim, tudo para 

uma pessoa. Claro que contou muito o grande apoio institucional que recebi, em 

nome da Prof ͣ. Maria Fátima de Sousa, coordenadora do Núcleo de Estudos em 

Saúde Pública (NESP) da Universidade de Brasília, para o contato, aproximação e 

agendamento com os entrevistados, além das várias horas acumuladas de conversa 

sobre Giovanni, sobre saúde pública e afins.  

Há ainda a problemática envolvida na definição do gênero do vídeo. Por 

mais que já do berço tenha uma função institucional evidente, não foi convincente 

defini-lo como filme documental, ou institucional, ou isso ou aquilo, sem antes fazer 

uma pesquisa sobre o que alguns autores pensam – apesar da escassa produção 

acadêmica que se atenta a estes termos “institucional” ou “educativo”. 
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Justificativa: 

Passei a observar em meus últimos anos de faculdade a quantidade de 

pólos de produção audiovisual que surgiram em departamentos distantes da 

Faculdade de Comunicação. Na antropologia, na história, na letras, na geografia, na 

saúde, entre outros, começaram a aparecer projetos por vezes mais tímidos, por 

outros mais consistentes, de financiamento de equipamentos de filmagem e edição e 

bolsa para estudantes de audiovisual. Sendo a comunicação campo de natureza 

abrangente desde sua concepção como ciência, somando a isso a multiplicidade de 

propósitos e aplicações dos produtos audiovisuais atualmente e, mais ainda, a 

crescente alfabetização da linguagem audiovisual e popularização dos instrumentos 

e meios de produção, não era de se esperar outra coisa senão que os centros de 

estudos e difusão de conteúdo passassem a incorporar em seus pólos as 

ferramentas e pessoal necessários à produção ao invés de terceirizar esse trabalho, 

o que impede a produção em maior escala e muitas vezes se perde em meio a 

rubricas e planejamentos orçamentários, ou por impedimentos outros tão difíceis de 

definir, por mais que seja de interesse de muitos dos dirigentes dos referidos 

centros. 

Assim comecei minha atuação como bolsista no que hoje é o Centro de 

Tecnologias Educativas e Interativas em Saúde (CENTEIAS) - sediado na 

Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília - e trabalhando 

especificamente com o audiovisual em uma série de projetos de Comunicação em 

Saúde, porque a saúde, como imagino para as outras áreas diversas do 

conhecimento, tem suas demandas específicas de vídeo. Muitas vezes essas são 

demandas institucionais, como é o caso da produção do vídeo de apresentação do 

Programa de Ensino Tutorial em Saúde (PET-Saúde), que permite a divulgação de 

um projeto científico de fim didático e social. Outras vezes cumpre tão somente uma 

função educativa, como é o caso do projeto da Universidade Aberta do SUS, de 

iniciativa do Ministério da Saúde e amparado por diversas universidades no Brasil, 

que visa promover a especialização de agentes comunitários de saúde através de 

vídeos, textos, plataformas de simulação e diversas formas de conteúdo interativo 

através de ambientes virtuais de aprendizagem. 
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No caso do vídeo documental Giovanni Berlinguer: Um especialista em 

pulgas, ele compre as duas funções. Ele possui o caráter institucional por vir de 

encontro a uma demanda de diversas instituições, dentre elas o Ministério da Saúde, 

o CEBES, o NESP-UnB e diversos sanitaristas brasileiros, de homenagear a figura 

de Berlinguer por tuda sua contribuição à saúde pública brasileira. Por outro lado, 

ele possui o caráter educativo por resgatar este personagem tão inspirador para as 

gerações mais recentes de sanitaristas brasileiros, uma vez que a saúde pública 

brasileira é uma das mais vigorosas do mundo hoje. 

Para mim é, por fim, uma oportunidade única de me graduar com um 

projeto multidisciplinar e, o mais importante, em um projeto em que acredito, porque 

passei a acreditar nas idéias desse homem que coloca a vida e o ser humano em 

primeiro lugar. Espero que suas idéias cheguem a cada vez mais pessoas e possam 

ajudar a transformar esse mundo de aberrações em que vivemos. 

Objetivos: 

O objetivo principal da realização desse vídeo documentário é cumprir 

sua função institucional e educativa, ou seja, que ele primeiramente se preste a 

homenagear de uma forma bonita, sutil, e compatível com todo o merecimento de 

Giovanni Berlinguer. Que todas as pessoas que prestaram depoimento, porque 

certamente compartilham da admiração pelo professor e querem certamente 

homenageá-lo, que se sintam tocadas pelo resgate de suas histórias, identifiquem o 

discurso construído e possam, se quiserem, reproduzi-lo. 

E que por consequência, que resgate e preserve a imagem e a vigorosa 

ideologia deste grande filósofo da saúde, e que seja relembrado e resgatado ao 

longo dos anos, que possa estimular e inspirar a juventude que só precisa de bons 

ídolos e boas referências para decolar e efetivamente transformar a realidade da 

maioria das populações no mundo, como é do desejo do próprio Giovanni. 

Por fim, saindo dos objetivos funcionalistas, espero que o documentário 

consiga atingir uma linguagem flúida, mesmo com as limitações do grande número 

de entrevistas, que não se torne massante aos olhos dos futuros espectadores. 

Referencial Teórico:  
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Logo de início senti uma enorme necessidade de identificar precisamente 

um gênero, uma definição de formato para que posteriormente eu me afundasse em 

referências e soluções estéticas. E as primeiras experiências como bolsista do 

CENTEIAS me apontaram para uma produção institucional ou educativa, e por mais 

que alguns produtos possuíssem toda uma aura documental, não era maior do que a 

funcionalidade ou de apresentar um tal projeto, ou de cumprir função de objeto de 

aprendizagem. A escassez de bibliografia acerca desses dois gêneros me 

direcionou a uma busca anterior e uma associação com elementos do cinema 

documentário. 

Segundo Aumount e Marie (2006, p. 86), documentário é  

[...] uma montagem cinematográfica de imagens visuais e sonoras 
dadas como reais e não fictícias. O filme documentário tem, quase 
sempre um caráter didático ou informativo, que visa, principalmente, 
restituir as aparências da realidade, mostrar as coisas e o mundo tais 
como eles são. [...] 

O documentário não coloca apenas o problema do universo de 
referência. Ele concerne também às modalidades discursivas, já que 
pode utilizar as mais diversas técnicas: filme de montagem, cinema 
direto, reportagem, atualidades, filme didático, e até o filme caseiro. 

 

Soma-se a isso que no cinema documentário, segundo Dancyger (2007, 
p.337) 

O posicionamento da câmera tende a ser um caso de conveniência 
mais do que de intenção, e a iluminação é definida para ser menos 
intrusa possível. Realizadores de documentário tendem a aderir à 
sua definição de documentário: um filme sobre pessoas reais, em 
situações reais, fazendo o que elas geralmente fazem.  

 

O gênero documentário possui então a premissa da representação do 

mundo real, embora isso seja insuficiente para reter uma maior especificidade de 

qualquer filme documental. Então o que há é uma tentativa, por parte de alguns 

acadêmicos, em definir aspectos que podem estar misturados ou destacados em um 

único filme. Nichols (2008) defende uma distinção entre seis tipos de documentários, 

a saber, sucintamente: 

a. O documentário expositivo, com lógica retórica ou argumentativa, 

preterindo a estética ou lirismo, discurso claro por vezes articulado 
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por um narrador, propõe uma perspectiva, argumento ou reconta 

uma história. É muitas vezes associado a noticiários televisivos; 

b. O documentário poético, de aspecto artístico, subjetivo, sem 

necessidade de se ater ao tempo e espaço; 

c. O documentário observacional, que consiste na não interferência do 

realizador, da câmera invisível, tem inspiração no cimema-verdade 

de Jean Rouch; 

d. O documentário interativo, que é marcado pela destacada presença 

do realizador em campo, próximo ao assunto ou sujeito entrevistado, 

mesmo em quadro; 

e. O documentário reflexivo, que apresenta um engajamento com 

outros atores sociais, uma estruturação de discurso e muitas vezes 

uma reflexão social. 

f. O documentário performático, que é caracterizado pelo engajamento 

do realizador como espécie de grupo amostral de certa experiência 

ou contexto e usa sua experiência para mostrar os resultados. 

 

Com certeza este filme incorpora múltiplos aspectos, e poderia ter 

caminhado pra outros tantos. Fica entre expositivo e interativo ao evidenciar, através 

das imagens das entrevistas, que há uma interação entre entrevistador e 

entrevistado, e embora os dois vetores não sejam a todo tempo evidenciados, é 

perceptível esse lugar de fala. Flerta também com o documentário reflexivo no que 

tange as implicações e inflexões sociais acerca do tema. Possui relação inclusive 

relação com o documentário observacional, não só em aspectos de linguagem, mas 

em caracterização mais técnico-prática, em relação ao suporte – uma vez que foi 

fundamental para a realização deste projeto a portabilidade e praticidade dos 

equipamentos utilizados: 

O Cinema Verdade/Direto revoluciona a forma documentária, através 
de procedimentos estilísticos proporcionados por câmeras leves, 
ágeis e, principalmente, o aparecimento do gravador Nagra. Planos 
longos e imagem tremida com câmera na mão constituem o núcleo 
de seu estilo. O aparecimento do som direto conquista um aspecto 
do mundo (o som sincrônico ao movimento) que os limites 
tecnológicos havia, até então, negado ao documentário. Através do 
som do mundo e do som da fala, o Cinema Verdade inaugura a 



12 

 

entrevista e o depoimento como elementos estilísticos. (RAMOS, 
2004, p.81-82) 

 

Há quem se alheie destas distinções e defenda um pensamento de 

origem pós-estruturalista. Ramos (2000) enfatiza a sobreposição de fronteiras e 

apregoa que analisar o documentário a partir de um discurso inocentemente 

totalizador e transparente – contrário à realidade tão diversa em estilos – é um 

parâmetro relativamente pobre pra julgar o documentário: 

No Brasil, rena de um modo difuso, mas uniforme, o discurso que 
reivindica a não especificidade do campo não ficcional. [...] A linha 
mais corriqueira deste raciocínio, desenvolve-se dentro de uma 
postura que valoriza o desafio a normas estabelecidas. [...] O 
documentário é visto como um campo tradicional, com regras a 
serem seguidas. Extrapolar estas fonteiras é um atestado de 
inventividade e criatividade. 

 

Tomando em consideração esta medida e superando a discussão sobre 

especificidades e em que tipo o documentário se insere, partimos para discussões  

que apontam uma aproximação com sua intencionalidade educativa e função 

institucional. Dancyger (2007) estabelece a relação com o filme patrocinado: 

Se é um documentário sobre assuntos políticos ou comprometido 
com a igreja local, o patrocinador tem um objetivo particular. Ele 
pode ser jornalístico, humanístico ou mercenário, mas isso sempre 
tem um impacto no que o diretor e o montador fazem. 

 

E ao citar John Grierson, que foi um grande defensor do propósito 

educativo do documentário, afirma: 

Se ampliarmos o termo educação para incluir a educação política e 
social, vemos como essa ideologia também abarca o filme de 
propaganda. [...] Filmes patrocinados, filmes educativos, filmes 
corporativos, todos estão nessa categoria. 

 

Então dispomos de termos que se aproximam, senão eu diria, são 

dialógicos. Há uma correlação entre o patrocinador e a intenção educativa. Para 

estender mais ainda os limites desta correlação, Rosenthal (2002), em seu livro 
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´Writing, Directing and Producing Documentary Films and Videos´, caracteriza o 

industrial or public relations film, em diferença ao documentário: 

The main difference, of course, lies in a purpose. The documentary 
usually has a strong social drive. It wants to inform you, to draw your 
attention, to awaken your interest so that some social or political 
problem can be fully understood and perhaps ameliorated. By 
contrast, the ultimate purpose of an industrial  or public relations film 
is to do a good sales job. Such films want you to buy something, to 
support something, or to participate in something.2 

 

Rosenthal (2002) destaca ainda que os patrocinadores para filmes 

industriais podem vir de indústrias, universidades, agências do governo, 

organizações profissionais e centros de filantrópicos. E que os filmes industriais 

podem ter função de recrutamento, promoção de serviço, demonstração de produto, 

construção de uma imagem, ensino ou captação de verbas. Ainda expõe quatro 

pontos de conflito entre o patrocinador e o realizador: 

a. Primeiro, a preferência do patrocinador pelo ortodoxo e a dificuldade 

do realizador em propor novas soluções e inovações estéticas; 

b. Depois há a síndrome catalográfica de querer incluir todo o 

equipamento que a empresa dispõe, cada departamento, cada módulo 

da cartilha, enfim, que prejudicam a construção do filme. 

c. Também há, com a melhor das intenções, o pedido para incluir os 

peixes grandes. O diretor da fábrica, o quadro de governadores, os 

financiadores, 

d. Por último, com menor relevância para o nosso contexto está a 

interferência de comitês no trabalho institucional.  

Há ainda, para Rosenthal (2002) um apelo nos industrial films para que o 

espectador faça alguma coisa, como entrar para o exército, visitar tal país, mas não 

necessariamente quando se intenciona construir uma imagem (o que no caso, o 

                                                           
2 A principal diferença, claro, reside no propósito. O documentário geralmente possui um forte 
direcionamento social. Ele quer informar, chamar a atenção, despertar o interesse para que algum 
problema político ou social possa ser totalmente entendido e talvez melhorado. Ao contrário, o 
propósito principal de um filme industrial ou de relações públicas é fazer um bom trabalho de vendas. 
Tais filmes querem que você compre algo, que apóie algo ou que participe de alguma coisa. [grifo do 
autor] 
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espectador precisa somente ser convencido). Portanto, o realizador deve discutir 

com as instituições a que o filme deve se prestar. Após isso o trabalho é de procurar 

argumentos que vão corroborar com a mensagem do filme e achar a melhor forma 

de colocá-los de forma a encadear um pensamento, que pode ser entendido como 

um discurso, que no filme Um especialista em pulgas o discurso foi construído a 

partir do depoimento das pessoas entrevistadas e imagens de arquivo do próprio 

Giovanni, dispensando assim a utilização de um narrador. 

O discurso é, antes de tudo, a colocação em forma, falada, escrita, 
gravada por imagem e som, do pensamento. [...] Na retórica clássica, 
o discurso não é apenas expressão do pensamento, ele é, a 
princípio, a instância autônoma, ato que liga um locutor a um auditor, 
cisando um certo efeito. (AUMOUNT, JACQUES; MARIE, MICHEL. 
2006) 

  

E também resta destacar a evidente ligação do filme com o sub-gênero 

biográfico, uma vez que o discurso enunciado no filme se propõe a compor uma 

retrospectiva da vida de Giovanni. 

A realização e exibição desses filmes apresentam-se como uma 
homenagem às personalidades retratadas, seja ainda em vida ou 
póstumas. O espectador, que já teve um contato prévio com o artista 
e sua obra, ali mergulha na intimidade, na história, nos bastidores da 
vida de seu ídolo. As biografias permitem ao público uma viagem a 
outros contextos históricos e culturais, a outras atitudes e modelos. 
(CRUZ, GRAZIELA. 2010) 

 

 

No artigo “Os media e a construção do biográfico: a morte em cena”, os 

professores Elizabeth Rondelli e Micael Herschmann (2000) chamam a atenção para 

o fato de As narrativas biográficas e autobiográficas oferecem um enquadramento 

retrospectivo e prospectivo ao ordenarem a vida articulando memória e aspirações 

(projetos) dos indivíduos, suas motivações e os significados de suas ações numa 

conjuntura própria de vida, conferindo uma seqüência às etapas de uma trajetória 

pessoal. Como a memória opera por fragmentos e os indivíduos certamente têm 

projetos diversos ao longo de suas vidas, as narrativas biográficas são 

(re)interpretações, leituras que sugerem perspectivas até contraditórias, mas que 

produzem a sensação de ordenamento, de coerência e da possibilidade de 
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apreensão da totalidade de uma trajetória de vida. (VELHO, GILBERTO. Apud 

RONDELLI, Elizabeth & HERSCHMANN, Micael; 2000). 

Metodologia: 

Esse filme começou no âmbito de trabalhos do Centro de Tecnologias 

Educativas e Interativas em Saúde. Em meados de abril, houve uma reunião no 

Núcleo de Estudos em Saúde Pública - onde eu trabalhava no registro filmográfico e 

fotográfico - a respeito da XIV Conferência Nacional de Saúde e o interesse de 

resgatar, no âmbito da conferência que será realizada em dezembro do presente 

ano, a memória de Giovanni Berlinguer. Na época não fazia conta de seu destaque 

e importância internacionais. 

Juntamente com a Prof. Maria Fátima de Sousa, elaboramos um projeto 

de documentário que foi endossado pelo Prof. Volnei Garrafa (diretor da Cátedra 

UNESCO de Bioética na UnB) e apresentado à Secretaria de Gestão Estratégica e 

Participativa do Ministério da Saúde. O projeto propunha um resgate e homenagem 

à figura de Giovanni, através da estrutura do próprio centro, de equipamentos e 

pessoal. No orçamento foram incluídos os custos de viagem para Roma para três 

pessoas. 

O CENTEIAS dispunha de câmeras filmadoras compactas da Sony, 

modelo Xr550v - nas quais filmei as imagens de cobertura em Roma devido ao ótimo 

estabilizador de imagem além de tripés e uma ilha de edição. Eu dispunha de uma 

câmera DSLR Canon 7D - com a qual gravei os depoimentos – e também um 

microfone direcional Azden Modelo SGM-1X e um gravador de áudio Zoom H4N. 

Por fim, o microfone de lapela foi comprado em uma loja de departamentos em 

Roma por oito euros. 

Em julho o projeto já havia sido aprovado, pelo próprio Ministro, e 

partimos para Itália. Eu fiquei responsável pela captação de vídeo e áudio, manuseio 

do equipamento e desenvolvimento das estratégias de elaboração do vídeo, 

posteriormente. Fui acompanhado pelas Prof. Maria Fátima de Sousa e Prof. Ana 

Valéria Mendonça, que auxiliaram-me na pesquisa, produção e entrevistas. O Prof. 

Volnei Garrafa nos auxiliou com uma lista de ex-alunos, políticos e familiares em 

Roma, além do endereço e contato de Berlinguer. Lá, em Roma, conseguimos apoio 
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na Embaixada do Brasil através da secretária do adido militar, que fez todos os 

agendamentos e contatos por email e telefonemas.  

Na primeira semana entramos em contato com o professor Giuseppe 

Traversa, diretor do Istituto Superiore di Sanità, e realizamos as primeiras entrevistas 

com ele e mais duas ex-alunas do professor Berlinguer. Fato curioso foi a dificuldade 

que tivemos em fazer contato com Giovanni que, já muito velho, era ‘protegido’ pela 

esposa, e suspeito que ela o protegia daquelas pessoas que ligavam 

insistentemente do escritório do adido militar da embaixada do Brasil (esse foi o 

único motivo para explicar a dificuldade de gravarmos com o velho). Depois de muito 

sufoco e insistência marcamos um horário, coisa de alguns minutos – dizíamos. E 

infelizmente nosso ídolo pouco falou, mostrando claramente sinais de esgotamento 

pela idade. Seria mais uma dificuldade a se solucionar durante a edição. Ainda sim, 

conseguimos ir à sua casa, captar imagens de seus livros na estante, em meio aos 

diplomas honoris causa da UnB e Fiocruz, e o entrevistamos. Infelizmente não 

conseguimos um depoimento muito consistente e, intencionando não oportunar mais 

a família depois de tanto termos insistido, fomos embora. Além das entrevistas, 

voltamos para o Brasil com vários minutos de imagens de Roma. Infelizmente 

tínhamos mais alguns nomes, como o do prefeito de Roma, mas não conseguimos 

agenda, embora ele tenha sido muito cordial e disposto durante nosso contato. 

Aqui no Brasil, o filme teve que se concretizar. Entrevistamos Volnei 

Garrafa, seu ex-aluno e fonte mais próxima, que nos abriu mais um leque de 

possíveis entrevistados. Passamos a registrar, como em um conta-gotas, um por 

um. Mas o que se fez significativo para o resultado final foi a World Conference on 

Social Determinants of Heath, que aconteceu no Rio de Janeiro de 19 a 21 de 

outubro. Lá estavam reunidos vários participantes que compunham nossa lista e 

vários outros que jamais imaginávamos entrevistar. Seria-nos impossível viajar de 

um canto para o outro do Brasil, ou da América Latina, procurando cada um deles - 

cabe destacar que todo o financiamento para a realização do filme foi o da viagem 

para Itália. 

As gravações foram marcadas então primeiramente por uma dinâmica 

bem rápida. Tão logo travávamos contato com a pessoa intencionada e em questão 

de minutos, tudo aquilo que estava em uma única mochila – tripés, gravador de 
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áudio, microfone de lapela, microfone direcional, câmeras – transformava qualquer 

ambiente corriqueiro em questão de minutos. Em muitos casos não dispúnhamos de 

muito tempo para realizar a entrevista, tão pouco era fácil conduzir os entrevistados 

a um local ideal, com luz e som montados e demais condições ideais. 

Por isso há, em segundo lugar, um aspecto natural e realista na 

iluminação e no som, e embora eu creia que a iluminação não oferece problemas, 

lembro me sentir um pouco incomodado com alguns depoimentos com relação ao 

som, o que penso que pode ser solucionado com um tratamento de áudio.  

Completando as captações, há a gravação do vereador Márcio Almeida, 

que foi realizada pela equipe da Câmara Municipal de Londrina devido à minha 

impossibilidade de ir até ele e gravar. Além da filmagem, Márcio nos enviou um 

acervo de fotos e recortes de jornal. Outras fotos e recortes foram pesquisados e 

copiados do acervo de memória dos Diários Associados aqui em Brasília. 

Levando em consideração o pouco de informações disponíveis sobre 

Giovanni, os depoimentos filmados eram fontes importantes de pesquisa. Por isso 

foram feitas perguntas genéricas, sobre a importância dele para o sistema sanitário 

do Brasil, ou memórias de sua personalidade ou obra - esta outra fonte importante. 

Foi imprescindível também o apoio do CanalSaúde da Fiocruz, que nos enviou dois 

vídeos gravados em função de duas palestras por ele proferidas. Então as 

condições ideais para edição do filme se deram após o acumulo dos depoimentos 

captados, leitura de suas principais obras e pesquisa de acervo de vídeos, fotos e 

jornais, sendo que todas as fontes de pesquisa poderiam compor o documentário. 

Na edição tinha certeza que o filme iria acontecer e tomar sua forma. Na 

medida em que os depoimentos eram gravados, eram tão logo assistidos e 

decupados, para então serem divididos em temas específicos que compunham três 

grandes blocos: primeiro uma introdução, que situa Giovanni como um distinto 

acadêmico-político que defendia ao mesmo tempo a ciência e a causa democrática; 

em segundo seu aspecto internacional e seu carisma pessoal; em terceiro sua 

importância para o Brasil. Os blocos foram então intitulados e foi criada uma cartela 

para cada um, que seria também para dar um respiro ao número significativo de 

pessoas falando, uma atrás da outra. 
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Várias opções foram tomadas que poderiam mudar totalmente os rumos 

do filme. A trilha sonora escolhida, de um compositor que é de domínio público, 

contribuiu muito para quebrar também o anacronismo das cabeças falantes. E abria 

espaço para a inserção das fotos e recortes. 

A grande dificuldade de inserir a entrevista com Giovanni foi solucionada 

também com a edição, pela inserção de imagens de cobertura de sua biblioteca, e 

através do som, uma fusão com a filmagem de uma conferência em que ele termina 

falando das gerações futuras.  

Conclusões: 

Findo esse processo, creio ter sido vitorioso em construir o resgate de 

Giovanni Berlinguer e sua importância para a saúde pública brasileira, passando por 

sua história pessoal de militância no partido comunista, seu legado acadêmico e 

como político europeu.  

Muito disso não seria possível sem o apoio institucional do Núcleo de 

Estudos em Saúde Pública e do Centro de Tecnologias Educativas e Interativas em 

Saúde, e das pessoas que, representando estas instituições, me confiaram este 

filme e defenderam desde o início sua elaboração. Do Ministério da Saúde, apoiando 

nossa viagem de pesquisa e também produção. Também foi de fundamental 

importância o apoio do adido militar do exército na embaixada brasileira de Roma, 

que nos apoiou logisticamente, inclusive com traduções e contato por email e 

telefone. 

Acredito que foram utilizados vários artifícios na edição para quebrar a 

monotonia das entrevistas, e que funcionaram de fato. A música cria uma outra 

ambientação dramática, ainda mais quando com uma imagem ou fotografia de 

cobertura. As imagens de arquivo de suas palestras ministradas no Brasil foram 

utilizadas diversas vezes e de formas diferentes. As fotos deram um tom de 

proximidade com a pessoa e os recortes de jornal situaram bem a pessoa e o 

período cronológico. Mas o mais significativo foi a consistência de um discurso 

encadeado, que foi elaborado com todo o critério, e milimetricamente pensado para 

passar uma imagem próxima e coerente com o que realmente existe de Giovanni 

Berlinguer na mente dos sanitaristas brasileiros. 
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O aspecto mais interessante desta produção, julgo eu, é a constatação da 

possibilidade de, hoje em dia, produzir certos produtos audiovisuais – tecnicamente - 

com uma estrutura enxuta de até uma pessoa. Se isso se impôs como dificuldade no 

início, ao fim foi um triunfo e uma superação dessa dificuldade. Tenho em mente que 

muito disso se deve à formação ampla que tive dentro da Faculdade de 

Comunicação, onde pude entrar em contato com tudo quanto me interessava, e por 

isso desenvolvi meu conhecimento em diversas áreas. 

Mais do que isso, penso que essa é uma tendência contemporânea, o 

que começou na década de 80 com a popularização dos prosumers – consumidores 

de produtos profissionais de produção audiovisual – passou pela mudança 

tecnológica do VHS e suas influências de linguagem e hoje amplia 

exponencialmente as possibilidades de produção a partir da internet e dos 

crescentes avanços e acessibilidade dos instrumentos de produção. Isso é o que eu 

penso ser o “audiovisual de guerrilha”, inspirado por tantas produções de baixo 

orçamento e equipe, que estão em festivais, canais no youtube, webdocumentários, 

redes sociais, etc. E tudo isso feito com a produtora inteira nas costas, em uma 

mochila, e a internet como veículo de comunicação e distribuição. É uma tendência 

das produções de formato mais inovadores e condizentes com as novas 

características dos meios de comunicação hoje em dia, a de serem mais flúidas e 

enxutas, como seu próprio suporte.  

É um alívio me encontrar nessa posição hoje, frente a tantas crises que 

são recorrentes entre os estudantes de comunicação e que também me 

acometeram, como as do tipo “o que vou fazer quando me formar?”, frente a uma 

comunicação que, para a televisão, é hegemônica, mas não é plural. Para o cinema, 

um desejo ardente de praticamente todos os estudantes de audiovisual, mas que 

logo se revela uma estrutura enorme, com várias engrenagens e vários elementos 

confluindo para o todo funcionar. Sem contar que os cineastas que mais admirei 

começaram suas carreiras em outras artes, antes de dirigirem seus filmes e 

transmitirem suas idéias de forma autoral. 

A realização desse documentário foi para mim a concretização da idéia 

que é possível fazer algo bom, que nos deixa feliz, profissionalmente. E que nossa 
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função – audiovisualistas – é de ampliar idéias, e algumas vezes ideologias. Espero 

que com essa mesma mochila eu possa dar vida a tantas outras produções. 

Por fim, acredito muito também na sua função educativa, já que foi feito 

um resgate com documentos, relatos de muitas pessoas próximas, fotos, enfim, o 

suficiente para aproximar os novos espectadores e novos sanitaristas do 

pensamento de Giovani Berlinguer, e que ele possa influenciar as ações e rumos da 

saúde pública no Brasil e no mundo, cada vez mais. 
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Anexos: 

 

Pessoas Entrevistadas (por ordem de aparecimento): 

Paulo Buss 

Diretor Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz. Presidente da Fiocruz de 

2001 a 2008, Ex-Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública. 

Asa Cristina Laurell 

Pensadora da medicina social de renome, professora da Universidad Autónoma 

Metropolitana, em Xochimilco – México. 

Márcio Almeida 

Médico de formação social, é atualmente vereador de Londrina – PR. 

Catalina Eibenschutz  



22 

 

Membro da ALAMES, Universidad Autónoma Metropolitana – México. 

Jairnilson Paim 

Professor do Instituto de Saúde Coletiva - UFBA 

Roberta Pirasto 

Epidemiologista, Pesquisadora da La Sapienza - Università di Roma, ex-aluna de Berlinguer. 

Giuseppe Traversa 

Pesquisador do Istituto Superiore di Sanità, em Roma, ex-aluno de Berlinguer. 

Volnei Garrafa 

Presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, professor titular e coordenador da Cátedra 

UNESCO de Bioética da Universidade de Brasília, fez pós-doutorado com Giovanni 

Berlinguer. 

Saul Franco 

Pesquisador da Universidad Nacional de Colombia. 

 

Felix Ligoli 

Gerente de Sistemas de Saúde - OPAS 

Sônia Fleury 

Professora de Ciências Políticas na FGV, escreveu um livro com Giovanni Berlinguer sobre 

a Reforma Sanitária no Brasil e na Itália. 

José Carvalheiro 

Epidemiologista, professor de Medicina Social da USP, vice-presidente de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico da Fiocruz. 

Sarah Escorel 

Mestre em Saúde Pública, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública, foi casada 

com Sérgio Arouca. 

Ézio Cordeiro 
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Médico, mititante da clínica médica e medicina social. Foi presidente do INAMPS. 

Maria Fátima de Sousa 

Enfermeira sanitarista, implantou o programa Saúde da Família no Brasil. É diretora do 

Núcleo de Estudos em Saúde Pública. 

Maria José Maninha 

Ex-deputada Distrital por duas legislaturas, relatora do projeto de lei que concedia o título de 

Cidadão Honorário de Brasília a Giovanni Berlinguer. 

Luiz Odorico Monteiro de Andrade 

Médico, professor da Faculdade de Medicina da UFCE, atualmente é Secretário da 

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. 

Alexandre Padilha 

Médico, Ministro da Saúde do Brasil. 
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