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Discurso proferido pela Dra. Maria Luisa Carvalho Soliani na sessão especial 

de comemoração dos 60 anos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, 

no dia 31 de maio de 2012, na Câmara Municipal de Salvador. 

Excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras desta casa nascida em 1549, 
junto com a Cidade do São Salvador, a primeira capital do País, a quem 
cumprimento na pessoa do Vereador Sandoval Guimarães, ex-aluno da Escola, 
formado na turma de 1973 e autor, por afeto e gratidão, do pedido para a 
realização desta sessão especial. 

Excelentíssimas autoridades aqui presentes: 

Ilustríssimos Conselheiros e Conselheiras da Fundação Bahiana para o 
Desenvolvimento das Ciências, mantenedora da Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública, tanto aqueles que neste momento dedicam seu precioso tempo 
a essa instituição quanto aqueles que já o fizeram no passado recente ou 
mesmo remoto, a quem cumprimento nas pessoas do Prof. Ademário Spínola, 
presidente do Conselho e do Prof. Jacques Salah, diretor-executivo da 
Fundação. 

Caros alunos e alunas, ex-alunos e ex-alunas, professores e professoras, 
coordenadores e coordenadoras, ex- coordenadores e ex-diretores, como a 
Prof.ª Cláudia Bahia e o Prof. Geraldo Leite, atual presidente da Fundação José 
Silveira, colaboradores e colaboradoras, a quem cumprimento na pessoa de 
Manoel Mauricio Santos Hora, aqui presente, mais antigo funcionário em 
atividade, pois está desde 1955 na escola que nasceu em 1952 e foi embalada 
no berço da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, por sua vez nascida no 
mesmo ano desta casa legislativa, como Hospital Nossa Senhora das Candeias.  

Queridos amigos e parceiros, os antigos, dos primeiros tempos e os novos que 
foram chegando ao longo destes sessenta anos, como as Secretarias Estadual e 
Municipal de Saúde com seus campos de prática, o Hospital Santa Izabel, o 
Hospital Santo Antônio, o Hospital Aristidez Maltez, o Hospital São Rafael, o 
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Hospital Ana Nery, o Hospital do Subúrbio, o Hospital Agenor Paiva e tantos 
outros.  

Quero cumprimentar, também, todos aqueles que, em algum momento de 
suas vidas, fizeram parte dessa Escola ou tiveram laços diretos ou indiretos 
com ela.  

E a todos os ausentes, aqueles que gostariam muito, mas não puderam estar 
aqui, hoje, por algum motivo e, em especial, àqueles para com os quais a Escola 
tem dívidas eternas e que aqui não podem estar por já pertencerem a um 
outro tempo e a um outro lugar. Estes estão dentro de nós, como nossos 
fundadores, os médicos Adelaido Ribeiro, André Negreiros Falcão, Antônio 
Simões da Silva Freitas, Antonio Souza Lima Machado, Aristides Novis Filho, 
Colombo Moreira Spínola, Jorge Valente, Orlando Castro Lima, Urcício 
Santiago, além do cônego Manoel Aquino Barbosa e do professor secundarista 
René Alfredo Guimarães. Cumprimento, com saudades imensas, nosso diretor, 
o mestre amado por todos, Prof. Celso Figuerôa, e a figura ímpar do nosso 
coordenador geral, Prof. Humberto de Castro Lima. Cumprimento ainda 
Lourdes Hummel, nossa eterna secretária acadêmica, que cuidou, com braço 
firme, de todos nós. E o caríssimo Padre Francisco Pinheiro Lima Junior, 
também sócio-fundador, que continua deste lado da vida.  E cumprimento 
muitos mestres, nos mestres exemplares Antônio Jesuíno Netto e Maria Tereza 
Pacheco.  

Senhoras e senhores, 

Estamos acomodados neste belo espaço no qual, há alguns séculos, centenas 
de homens e mulheres vêm discutindo, formulando e aprovando leis. Nada, 
portanto, mais estimulante para me atrever a dizer, me valendo do grande 
poeta brasileiro, Thiago de Mello, que: 

Artigo I  
Fica decretado que agora vale a verdade.  
agora vale a vida,  
e de mãos dadas,  
marcharemos todos pela vida verdadeira.  
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Artigo II  
Fica decretado que todos os dias da semana,  
inclusive as terças-feiras mais cinzentas,  
têm direito a converter-se em manhãs de domingo.  

Artigo III   
Fica decretado que, a partir deste instante,  
haverá girassóis em todas as janelas,  
que os girassóis terão direito  
a abrir-se dentro da sombra;  
e que as janelas devem permanecer, o dia inteiro,  
abertas para o verde onde cresce a esperança.  

Algumas delas abertas pela e para a Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública que, ao longo de sua história, tem sido um campo verde e fértil, onde 
muitas esperanças brotaram e transformaram-se em realidade, onde muitas 
vidas desabrocharam para a vida verdadeira, pois nela milhares de jovens 
tornaram-se, e vão continuar se tornando, profissionais competentes nesta 
delicada arte de cuidar da saúde de pessoas e comunidades que necessitam 
dos nossos conhecimentos científicos, técnicos e, especialmente, de nossas 
habilidades e atitudes impregnadas de humanismo, as quais cotidianamente 
diferenciam nossos alunos e ex-alunos onde quer que eles atuem, porque além 
de profissionais da saúde eles são e agem também como cidadãos e cidadãs 
com responsabilidade social. 

O dia de hoje, 31 de maio, deu início a esta história que estamos a comemorar.  
Comemorar, na acepção mais pura da palavra, que é recordar, memorar juntos. 
E eu os convido a fazer isto agora, lembrando e revendo, no íntimo da 
imaginação, nossas histórias individuais entrelaçadas a muitas outras histórias 
individuais, e também a histórias institucionais, que construíram a grande 
história da Escola. Todas importantes, todas insubstituíveis.  

Fico pensando como seria bom dar voz a essas vozes, certamente, passaríamos 
noites e dias contando histórias uns aos outros, mais de 1001 noites, porque 
todos os que se encontram neste belíssimo salão - vou arriscar a dizê-lo - têm 
uma pequena ou grande história a contar, relacionada direta ou indiretamente, 
por meio de amigos, conhecidos, parentes ou mesmo profissionais de saúde 
aos quais entregamos nossos corpos, nossas mentes e nossas vidas, à história 
da homenageada da noite, esta linda senhora de 60 anos, bela, forte, lúcida, 
generosa, ousada, criativa, amorosa, segura, experiente, consciente da 
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importância de seu papel como instituição formadora e assistencial para 
Salvador e, mais além, para a Bahia e para o Brasil porque nossos alunos, ex-
alunos e professores estão em toda parte, inclusive em outros países, 
ocupando posições de prestígio na clínica, na academia, na pesquisa, na vida 
pública.  

Da primeira turma de médicos, com seu primeiro processo seletivo, em abril de 
1953, do qual participaram 94 candidatos, até os dias de hoje, quando no 
próximo processo seletivo, agora denominado Processo Seletivo Formativo, 
4079 candidatos estarão concorrendo, muita historia se fez e, se vocês me 
permitirem, vou contar algumas delas. Prometo que serei breve.  
 
Vou começar quase pelo fim. Criado em 2008, o Processo Seletivo Formativo 
foi o primeiro no Brasil a propor uma avaliação qualitativa, não classificatória, 
com o objetivo de levar o candidato a conhecer e refletir um pouco mais sobre 
a profissão que deseja abraçar. Dessa forma, acreditamos estar contribuindo 
para o amadurecimento de sua escolha profissional e para um aprendizado 
inicial sobre a área da saúde e seus enormes desafios. Isso ocorre porque, para 
além das provas escritas, o processo possui um momento vivencial no qual o 
candidato entra em contato, de forma lúdica e ativa, com sua realidade futura.   
 
E, agora, vou voltar aos primeiros tempos, que é por onde sempre se deveria 
começar.  Sob a direção do Prof. Jorge Valente, homem firme de belos olhos 
azuis penetrantes, em 1966, a Escola ganhou sede própria, numa área cedida, 
em convênio, pelo Hospital Santa Izabel e que hoje se tornou nossa Unidade 
Acadêmica Nazaré.   

Em 1972, sob a condução do Prof. Orlando de Castro Lima, também um 
homem de lindos olhos azuis, elegante, culto, refinado e que conta, entre suas 
melhores obras com a parceria da grande poeta baiana, Myriam Fraga, os 
cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional passaram a ser coordenados pela 
Escola e foram reconhecidos como de ensino superior. Isto significa que, neste 
ano de 2012, estamos comemorando, também, os 40 anos dos cursos de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional e os 43 anos de existência dessas profissões 
no Brasil.  

É importante ressaltar que já formamos mais da metade dos médicos atuantes 
na Bahia, todos os terapeutas ocupacionais do estado e a maioria dos 
fisioterapeutas. 
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Mas, continuando com a história, em 1975 inauguramos o IPERBA, Instituto de 
Perinatologia da Bahia, construído e equipado com o que havia de mais 
moderno na época, como os primeiros aparelhos de ultrassonografia da Bahia, 
doados pelo governo da Suíça. Todo este patrimônio foi transferido para o 
governo do Estado da Bahia, em 1986, sem dúvida uma grande contribuição da 
Escola para a melhoria do atendimento à saúde da população.  

Ainda, em 1975, adquirimos o prédio do antigo Preventório Santa Terezinha e o 
transformamos, aos poucos, no grande ambulatório docente-assistencial que 
hoje mantemos, conhecido como ADAB Multiprofissional. Juntamente com as 
Clínicas de Fisioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional, funciona na Unidade 
Acadêmica Brotas e oferece os mais diversos serviços, em mais de 20 
especialidades médicas, em psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, 
diagnóstico por imagem, vacinas e exames laboratoriais, com conforto, 
qualidade e humanização do atendimento. Neste ambulatório também 
funcionam centros de referência como o de Reumatologia, o de Distúrbios 
Miccionais, o de Cardiologia, o Centro de Referência para Atendimento 
Integrado e Multidisciplinar de indivíduos portadores de HTLV-1, vírus 
semelhante ao da AIDS e que atinge de forma silenciosa e impiedosa a 
população da Bahia. Todos são dirigidos por professores pesquisadores de 
reconhecimento internacional e têm alunos de graduação e de pós-graduação 
em formação. Neles, a população é atendida por especialistas altamente 
competentes e são desenvolvidas pesquisas de grande relevância, inclusive em 
colaboração com outros centros de pesquisa nacionais e internacionais.  

O Centro de HTLV-1, o primeiro, foi criado em 2002 e é dirigido, desde então, 
de forma competente e entusiástica pelo Prof. Dr. Bernardo Galvão. O Centro 
mantém um convênio com a Fiocruz-Ba e faz parte do primeiro momento da 
história da entrada da Escola Bahiana no mundo restrito das instituições de 
ensino que possuem pós-graduação stricto sensu, isto é, mestrados e 
doutorados, em especial na área médica, mundo cuja porta de entrada é muito 
estreita e no qual a permanência é muito difícil. Mas fazer parte dele vale a 
pena, pois nos tem possibilitado formar pesquisadores para a região 
Norte/Nordeste, ainda tão carente deles.    

Ficaríamos muito felizes se aqueles que ainda não nos conhecem, ou que 
estiveram conosco há muito tempo atrás, venham nos honrar com sua visita e 
ver os mais bonitos, equipados e humanizados ambulatórios do Brasil, 
incluindo aqui o belíssimo ADAB Odontologia, no Cabula, onde se faz 
assistência, ensino e pesquisa com alegria, competência e sentimento de dever 
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cumprido. Dra. Eliana de Paula, a diretora, com sua elevada competência e seu 
gosto em trabalhar com pessoas e para pessoas, faz toda a diferença. 

Essa grande expansão, não só dos serviços assistenciais, deu-se já sob o 
comando do Prof. Humberto de Castro Lima e de seu grande colaborador, Sr. 
Júlio Cesar Daltro.  Humberto Castro Lima assumiu, em 1992, após décadas 
como professor de Oftalmologia e como mestre de várias gerações, a 
Coordenação Geral da Fundação Bahiana para Desenvolvimento da Medicina. 
Sob sua visão de futuro e seus sonhos de crescimento, ela então passou a 
chamar-se Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências. 

Para ter-se uma ideia melhor da dimensão que esses ambulatórios alcançaram, 
só em 2011, foram realizados cerca de 65.000 consultas médicas, 120.000 
procedimentos médicos, 14.000 fisioterápicos, 447.000 exames laboratoriais, 
sendo mais de 80% deles oferecidos pelo SUS, além de aproximadamente 
43.000 totalmente gratuitos. Na Unidade Acadêmica do Cabula, cuja 
construção iniciou-se em 1998, o Ambulatório Docente-Assistencial de 
Odontologia realizou, em 2011, cerca de 17.000 consultas e procedimentos 
odontológicos, sendo que só 18% deles foram cobertos pelo SUS. Os outros 
82%, portanto, foram totalmente gratuitos.   

Na sequência, vieram novos cursos. Em 1998, Odontologia, em 2000, 
Psicologia, em 2003, Biomedicina, o primeiro de Salvador e segundo da Bahia, 
em 2007, Enfermagem, nossa filha caçula que acabou de ser reconhecida por 
seu pai, o MEC, com o conceito máximo. Prof. Urbino da Rocha Tunes, Prof.ª 
Mônica Ramos Daltro, Prof. Geraldo Argolo Ferraro e Prof.ª Maria de Lourdes 
Freitas Gomes são seus coordenadores. Compõem um grande time, junto com 
Marta Silva Menezes, coordenadora de Medicina, Roseny Santos Ferreira, de 
Fisioterapia e Ana Joaquina Mariani Passos de Oliveira, de Terapia Ocupacional. 
Jogam em todas as posições, são parceiros e inspiradores para seus professores 
e estão sempre dispostos a pensar, repensar e ousar os melhores projetos 
político-pedagógicos, as melhores práticas, os melhores métodos de 
aprendizagem e avaliação.  

Somos, também, especialmente bons na extensão, isto é, na aplicação de 
nossos conhecimentos e expertises para dar conta das demandas que a 
sociedade nos faz.  E assistência é só uma delas. Realizamos muitas outras 
atividades, mas duas, em especial eu queria relembrar. Uma, é o Programa 
Candeal, do qual fazem parte mais de 300 alunos e professores de todos os 
nossos cursos, propiciando às comunidades do Candeal e do Cabula-Beiru a 
participação em 27 grupos de educação em saúde, numa ação interdisciplinar e 
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intercursos que possibilita aos nossos estudantes, verdadeiramente, uma 
experiência de trabalho em equipe de saúde, com futuros médicos, 
odontólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais enfermeiros, 
biomédicos e psicólogos aprendendo juntos e juntos se dedicando a cuidar das 
pessoas e de sua saúde. Numa relação de cooperação e respeito. Outra, é o 
trabalho em Saúde da Família, realizado no Complexo Comunitário Vida Plena 
(CCVP), no qual alunos de graduação de todos nossos cursos e também de pós-
graduação, incluindo aí uma residência multiprofissional, têm a oportunidade 
de cuidar de 5.890 famílias, atendendo mais de 21.000 pessoas num programa 
modelar, acredito que único no país pela diversidade dos profissionais de saúde 
incluídos nas cinco equipes e pela existência do ensino, da pesquisa e da 
extensão integradas.  Infelizmente, por razões pouco razoáveis e difíceis de 
aceitar, o programa não pôde ser mais coberto pelo SUS e a Escola Bahiana 
vem bancando, com enorme esforço, quase que sozinha, com seus custos. Nós 
nos perguntamos até quando isso será possível? E como ficarão as famílias 
assistidas?  

Hoje, somos uma escola vocacionada para a saúde e pretendemos assim 
continuar, até conseguirmos ser uma universidade, também vocacionada.  

Uma parte essencial dessa nova história, desse novo sonho de ser universidade 
começa em fins da década de 1990.  

Vou contar a vocês: 

Em 1998, o Prof. Humberto de Castro Lima, estimulado pelo Prof. Carlos 
Marcílio, colocou na cabeça que iríamos criar um Programa de Mestrado ou 
Doutorado na área da Medicina. Era um desafio enorme, mas vocês que o 
conheceram sabem que quando ele metia uma ideia na cabeça ninguém seria 
capaz de dali retirá-la. Além do que, quanto mais de difícil realização era ela, 
mais dela ele gostava. Não foi diferente dessa vez. E a causa era nobre, justa e 
relevante. Aliás, como todas as causas que ele defendeu em seus 84 anos de 
vida intensa. Foram inúmeras reuniões, esboços de projeto, contatos, idas à 
Brasília. Dr. Carlos Marcílio, com grande experiência no MEC, na implantação 
de programas de residência médica e uma expressiva vivência internacional, 
Prof. Geraldo Leite, então diretor da Escola, dono de uma capacidade de 
organização invejável e de uma paciência ilimitada, Dr. Agnaldo David de 
Souza, presidente da Fundação e o melhor companheiro que se pode ter em 
qualquer empreitada, juntamente com Humberto, abriram aquelas portas 
difíceis, muito pela competência e seriedade que consigo carregavam, mas 
também muito pela ousadia e pelo espírito irrequieto, desbravador e 
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combativo de Humberto. Não conseguiram um mestrado ou um doutorado, 
mas sim os dois, um mestrado e um doutorado em Medicina, iniciados em 
2000. E a chegada da pós-graduação strito sensu trouxe consigo, entre outros 
pesquisadores importantes, o Prof. Armênio Guimarães. 

Fui testemunha e participei, com muito entusiasmo e pouco conhecimento, de 
todo o processo. E durante esse período, que durou quase dois anos, vivemos 
momentos intensos, alguns absolutamente improváveis e outros, 
inacreditáveis. Vou lhes contar um deles. Como é do conhecimento de todos 
que com ele conviveram, Humberto era um grande médico, um grande orador, 
um grande mestre, um grande administrador, um grande idealizador, um 
grande realizador de obras. Era inteligente, observador, criativo, inovador, 
apaixonado, de raciocínio rápido, memória extraordinária e sensibilidade e 
perspicácia invejáveis. Mas, nas coisas simples da vida, como saber onde 
colocou as chaves, onde largou o cartão de crédito, a caneta, o dinheiro, os 
óculos, o paletó, a mala, onde estacionou o carro ou em que direção precisava 
dirigi-lo para chegar em casa, ele era um desastre. Humberto dizia que não era 
distraído, mas sim abstraído.  Disto eu sempre soube, pois passei parte da 
minha vida procurando coisas perdidas. O que eu não sabia, no entanto, é que 
naquele grupo reunido em torno da causa poderia haver outros iguais. Um dia, 
em Brasília, ao final da tarde, já havíamos terminado nosso trabalho e 
descansávamos à espera do horário para ir ao aeroporto. Prof. Carlos Marcílio, 
no entanto, tomaria um voo mais cedo. Ele, então, arrumou suas coisas, 
despediu-se de nós, pegou o paletó que estava no espaldar da cadeira e, em 
seguida vestiu-o e saiu. Algum tempo depois, nós também pegamos nossas 
coisas, os homens vestiram seus paletós e quando já o imaginávamos no avião, 
recebemos um telefonema desesperado. Marcílio não localizava sua passagem 
para poder embarcar e, na época, sem passagem, isto seria impossível. Ele 
tinha certeza que ela estava no bolso do paletó e realmente estava correto. Ela 
estava lá, feliz, quietinha, bem dobradinha, no bolso interno do seu paletó.   Só 
que quem o vestia no momento não era ele, mas Humberto. Trocar paletós, 
entre homens, talvez seja comum. O incomum, e isto só poderia acontecer com 
pessoas muito . ...digamos assim.....abstraídas, que vivem com a cabeça nos 
sonhos e projetos, eram os tamanhos. Humberto tinha quase o dobro do 
tamanho de Marcílio. Que continua sonhando e fazendo novos projetos, como 
o atual, de um dicionário clínico eletrônico.  

Apesar de investimentos anteriores em pesquisa, até então ela estava restrita a 
poucos pesquisadores, como o Prof. Celso Figuerôa e ao Prof. Erlon Rodrigues. 
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Os novos cursos trouxeram sangue novo e vida nova e acenaram de forma mais 
consistente em direção da futura universidade.   

Como todo mundo sabe, a história do futuro sempre começa no passado e se 
alicerça e firma no presente.   

Então, como estamos hoje e o que estamos fazendo para que este futuro 
chegue?  

Cerca de 70% de nossos 500 professores são mestres, doutores, pós-doutores e 
livre-docentes. 
 
Temos um Programa de Iniciação Científica consolidado. Em setembro 
estaremos realizando nossa 12ª Mostra Científica e Cultural, importante 
incentivo à formação e produção científica, tanto de alunos como de 
professores. Na última edição, de 2011, foram apresentados mais de 350 
trabalhos. Anualmente, dispomos de cerca de 50 bolsas de iniciação científica e 
mais de 160 bolsas de monitoria, sem contar com 45 bolsas de IC em parceria 
com a FAPESB, 15 bolsas de IC Junior, voltadas para alunos do ensino médio de 
escolas públicas, 13 bolsas de pós-graduação. 
 
Fomos a primeira instituição privada do Brasil a integrar a Rede Universitária de 
Telemedicina (RUTE) por conta dos investimentos realizados no Centro de 
Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais. Isto nos permite participar, de 
forma ativa, de conferências com grupos especiais de interesse nas mais 
variados áreas, as chamadas SIGs, que reúnem pesquisadores, professores e 
alunos de diversos centros do país. Também nos conecta com as principais 
universidades e centros de pesquisa do mundo. Hoje o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem faz parte do cotidiano dos cursos de graduação e pós-graduação 
e é usado como uma potente ferramenta para o aprendizado. 
 
Recebemos um convite e aceitamos participar, com grande alegria e senso de 
responsabilidade, do Parque Tecnológico da Bahia, projeto que une o poder 
público, a comunidade acadêmica e a iniciativa privada num centro de pesquisa 
e inovação voltado para o desenvolvimento de produtos e processos tão 
necessários à modernização tecnológica do Nordeste. Participaremos com três 
linhas de pesquisa e produção: fármacos, kits de diagnósticos e vacinas.  
 
Oferecemos, além dos cursos de especialização, três mestrados e um 
doutorado na área da saúde: o Mestrado e Doutorado em Medicina e Saúde 
Humana, com áreas de concentração em Clínica Médica, Virologia Humana e 
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Neurociências, o Mestrado Profissionalizante em Odontologia com 
concentração em Estomatologia, Periodontia e Odontologia Clínica e o 
Mestrado Acadêmico Tecnologias em Saúde, o mais recente, um dos únicos 
dois cursos stricto sensu, entre os muitos propostos, autorizados pela CAPES, 
ao final do ano passado, no nosso Estado.  Temos 31 Grupos de Pesquisa 
cadastrados no CNPQ que desenvolvem 145 linhas de pesquisa e publicam um 
significante número de artigos científicos em revistas nacionais e 
internacionais. Temos ainda sete revistas científicas próprias e mais de 1.000 
alunos de pós-graduação, além dos 3.000 estudantes nos sete cursos de 
graduação. Temos laboratórios de pesquisa com equipamentos de ponta, como 
o Núcleo de Biotecnologia - Nbbio, o Núcleo de Pesquisa Experimental Celso 
Figuerôa, o Laboratório de Pesquisas Básicas e o Laboratório de Pesquisas 
Odontológicas.    

No ano passado, realizamos nosso 1º Fórum de Pesquisadores da Bahiana e em 
setembro próximo faremos o 2º.   

Esse ambiente de pesquisa, essencial para conquistarmos a universidade, está 
efervescente e toda a comunidade acadêmica e técnico-administrativa 
compartilha dessa visão de futuro e trabalha nessa direção.  

Podemos afirmar, sem medo de errar ou ser leviano, que ensino, pesquisa e 
extensão, o famoso tripé sobre os quais deve se assentar uma boa escola, 
estão cada vez mais sólidos na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.  

Sabemos quem fomos, sabemos quem somos e também sabemos aonde 
queremos chegar. Estamos nos preparando para os próximos sessenta anos e 
quando eles chegarem serão outros que estarão aqui, nesta casa, serão outros 
que se lembrarão de nós, outros que contarão velhas e novas histórias, outros 
que comemorarão, como nós estamos fazendo agora, uma senhora de 120 
anos, ainda mais bela, forte, lúcida, generosa, ousada, criativa, segura, 
amorosa, experiente, consciente da importância de seu papel como instituição 
formadora e produtora de conhecimento e tecnologia.  

Espero que naquele dia que parece tão distante, mas que chegará com a 
rapidez de um sopro, eles possam se sentir tão orgulhosos quanto nós, estar 
tão felizes e alegres quanto nós, estar tão gratos quanto nós a todos que 
sonharam, criaram, inovaram, empreenderam, realizaram e ousaram antes de 
nós para que hoje possamos ser o que somos e sonhar, com tanta liberdade, 
com o que queremos ser.  
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Para isso precisamos trabalhar duro, cada um de nós e todos juntos, fazendo 
sua pequena parte. Porque cada vez mais acredito que as grandes obras e as 
grandes transformações começam com pequenos gestos e com pequenas 
mudanças, em pequena escala, que depois contaminam os mais próximos e se 
espalham pelos vizinhos e pela cidade. Porque cada vez mais acredito que 
precisamos parar de esperar que outros façam por nós, que outros decidam 
por nós, que outros resolvam nossos problemas por nós, sejam quem for. 
Temos que tomar os nossos destinos, os destinos de nossa vida, de nossa 
cidade, de nosso país, de nosso planeta em nossas próprias mãos e fazer deles 
e com eles algo muito melhor para nossos filhos e netos.  

Por isto,   

Artigo IV    
Fica decretado que o homem  
não precisará nunca mais  
duvidar do homem.  
Que o homem confiará no homem  
como a palmeira confia no vento,  
como o vento confia no ar,  
como o ar confia no campo azul do céu.  

        Parágrafo único:   
        O homem confiará no homem  
        como um menino confia em outro menino.  

Artigo V   
Fica decretado que os homens  
estão livres do jugo da mentira.  
Nunca mais será preciso usar  
a couraça do silêncio  
nem a armadura de palavras.  
O homem se sentará à mesa  
com seu olhar limpo  
porque a verdade passará a ser servida  
antes da sobremesa.  
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Artigo VI   
Fica estabelecida, durante dez séculos,  
a prática sonhada pelo profeta Isaías,  
e o lobo e o cordeiro pastarão juntos  
e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora.  

Artigo VII   
Por decreto irrevogável fica estabelecido   
o reinado permanente da justiça e da claridade,   
e a alegria será uma bandeira generosa   
para sempre desfraldada na alma do povo.  

Artigo VIII    
Fica decretado que a maior dor  
sempre foi e será sempre  
não poder dar-se amor a quem se ama  
e saber que é a água  
que dá à planta o milagre da flor.  

Artigo IX    
Fica permitido que o pão de cada dia  
tenha no homem o sinal de seu suor.    
Mas que sobretudo tenha   
sempre o quente sabor da ternura.  

Artigo X   
Fica permitido a qualquer  pessoa,  
qualquer hora da vida,  
uso do traje branco.  

Artigo XI    
Fica decretado, por definição,  
que o homem é um animal que ama   
e que por isso é belo,  
muito mais belo que a estrela da manhã.  
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Artigo XII    
Decreta-se que nada será obrigado   
nem proibido,  
tudo será permitido,   
inclusive brincar com os rinocerontes   
e caminhar pelas tardes   
com uma imensa begônia na lapela.  

        Parágrafo único:   
        Só uma coisa fica proibida:  
        amar sem amor.  

Artigo XIII    
Fica decretado que o dinheiro  
não poderá nunca mais comprar  
o sol das manhãs vindouras.  
Expulso do grande baú do medo,  
o dinheiro se transformará em uma espada fraternal  
para defender o direito de cantar  
e a festa do dia que chegou.  

Artigo Final.    
Fica proibido o uso da palavra liberdade,   
a qual será suprimida dos dicionários   
e do pântano enganoso das bocas.  
A partir deste instante  
a liberdade será algo vivo e transparente  
como um fogo ou um rio,  
e a sua morada será sempre   
o coração do homem. 

Muito obrigada. 

Dr. Geraldo Leite – ex-diretor da Escola Bahiana e presidente da Fundação José 
Silveira o Hospital Santo Antônio 

Dr. José Abelardo Garcia Menezes – presidente do CREMEB (Robson Moura – 
vice-presidente) 

Dr. Antônio Carlos Vieira Lopes – presidente da ABM 
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Dra. Tatiana Maria Paraíso – Secretaria Municipal de Saúde 

Prof.ª Lorene Louise Silva Pinto – diretora da Faculdade de Medicina da UFBA, 
representando a reitora Dora Leal Rosa 

Dr. Ademário Galvão Spínola - presidente do Conselho Curador da FBDC 

Prof. Jacques Saidi Salah – diretor-executivo da FBDC 

Dr. Eduardo Queiroz – superintendente da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, 
representando o provedor José Antônio Rodriguez Alves 

Presidente do CREFITO – Dr. José Borges dos Santos 

Presidente do CBO – Dr. Marcos Antônio Rey de Faria 

Presidente do Conselho de Psicologia – Dr. Valter da Mata Filho 

Presidente do Conselho de Enfermagem – Eng. Maria Luisa de Castro Almeida 

Presidente do Conselho de Biomedicina – Dr. Luis de França Ribeiro Neto 

Dr. Jorge Solla – Secretário Estadual de Saúde 

Dra, Sônia Maria Sales Silva – diretora-técnica – representante do Dr. Aristidez 
Maltez presidente da Liga Bahiana Contra o Câncer 

Myriam de Castro Lima Fraga – diretora da Casa de Jorge Amado 

 


