
Na Academia Cearense de Letras 

Francisco Manfredo Tomás Ramos 

Adentrando, nesta hora, os umbrais desta casa, para aqui 
receber a investidura de sócio titular desta colenda "Academia 
Cearense de Letras", sinto-me tomado por sentimentos vários, que 
afloram alternadamente na minha alma: 

- de respeito e reverência, diante da inteligência e do saber 
de quantos compõem este sodalício, 

- de nostalgia, perpassada de saudade, pela memória inde
lével e dorida daquele 12 de maio do ano transcurso, em que, no 
salão nobre da Academia, velamos os restos mortais de meu pai e 
sufragamos sua alma com a oferta do sacrifício da santa missa; 

-de temor, enfim, pela consciência da distância que medeia 
entre o que tenho e sou e a magnitude da honra que me é conferida, 
e da responsabilidade que se me antolha neste novo encargo. 

* 
* * 

CADEIRA 13 

Venho para ocupar, como titular, a cadeira 13 deste sodalício, 
em substituição, precisamente, a meu venerando pai, Ribeiro Ra
mos, que dela tomara posse a 22 de março de 1985, em sessão 
solene realizada no salão nobre de Reitoria da Universidade Fe
deral do Ceará. Olho, retrospectivamente, mais além, compulsando 
os anais da Academia, e não posso esconder minha emoção ao 
constatar que na sua reestruturação ocorrida em 1930, esta cáte
dra, então de número 14, teve como patrono a D. Jerônimo Thomé 
da Silva (1849-1924),- sobralense e que viria a ser Arcebispo Pri
maz do Brasil, em Salvador- e como primeiro titular, por 54 anos, 
o Cônego Misael Gomes da Silva, a quem, já quase centenário, 
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ainda tive ocasião de cumprimentar, certa vez, ao encontrá-lo, que 
atravessava intrepidamente, a passo lento mas firme, os vastos 
pátios do Seminário da Prainha. Debrucei-me sobre as biografias 
de ambos 1 

• Certas coincidências com algumas etapas do cami
nho por mim trilhado não poderiam não me chamar a atenção: D. 
Jerônimo, Frota de sangue, em Roma ainda adolescente, aluno da 
Universidade Gregoriana, doutorado em Filosofia e Teologia, or
denado sacerdote aos 23 anos de idade na Arquibasílica 
Lateranense, "mater et caput omnium Ecclesiarum", professor, ao 
regressar, do Seminário da Prainha. Poderei contar, certamente, 
nesta noite e pelo tempo em que ocuparei esta cadeira, com a 
tutela benigna de um patrono que relevará ao seu apadrinhado 
não haver podido imitá-lo nos seus méritos e valias mais autênti
cos, isto é, nas suas virtudes, nos seus dotes literários, no seu 
empenho indefesso pelas causas da Igreja e pelo bem dos pobres. 
Conto ainda, passando a fazer parte desta casa, com o patrocínio 
de outros advogados não menos dignos de louvor e admiração, e 
com os quais condivido também o privilégio ímpar de comparti-

·lhar do mesmo e único sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, cabeça 
e pastor de sua Igreja. -O Cônego Misael, também ele laureado 
na mesma escola e ordenado em Roma, humanista de alto quila
te, credor do reconhecimento de todo o Ceará pelo que fez na área 
da educação. Não posso omitir o fato de ter sido ele, ao lado de 
seus ilustres colegas padres José Quinderé e Climério Chaves, a 
fundar, em 1913, o Colégio Cearense"2 , onde pude aprimorar mi
nha formação cristã e onde minha vocação de padre despertou. -
Ocorre-me à mente, também, para alívio crescente do peso da cons
ciência de meus deméritos acadêmicos, que Pe. Valdivino Noguei
ra, o grande orador sacro, patrono de minha cadeira 12 da Acade
mia de Ciências Sociais do Ceará, é nada menos que sócio-funda
dor desta Academia Cearense - em sua primeira denominação - , a 
15 de agosto de 1894, na festa da Assunção de Maria, padroeira 

' Cf. BARÃO DE STUDART, Dicionário Bio-Bib/iográfico Cearense; JOSÉ DA FROTA 
GENTIL, Os Frotas; F. SADOC DE ARAÚJO, Ceará: Homens e Livros. - Vd. também a 
longa síntese bio -bibliográfica elaborada por Ribeiro Ramos em seu discurso de posse 
na ACL, in Revista da Academia Cearense de Letras, XC (1985/1986), n Q 46, p. 132-144. 
2 Apud RIBEIRO RAMOS, o. c. , p. 141 . 
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desta cidade de Fortaleza. - E não por último toma assento na 
Corte Suprema de meus protetores a figura querida e por mim 
venerada de meu tio Pe. Antonio Thomaz, em vida "Príncipe dos 
Poetas Cearenses" e que, a seu turno, consta, na primeira reforma 
de nossa Academia, em 1922, como titular da cadeira 40. 

De todos e de cada um deles, em particular, excuso-me, ago
ra, de falar mais detidamente, não tanto premido pela concisão a 
que pretendo me ater neste discurso, quanto, sobretudo, pela im
perícia literária que, yrovavelmente, me impediria abalançar-me 
a tão alta empresa. E assim, pois, que, de imediato, me acinjo a 
discorrer sobre o último ocupante desta cadeira 13 tão nobre e 
ilustre: meu pai, precisamente. 

* 
* * 

RIBEffiO RAMOS 

Por 15 anos completos, João Ribeiro Ramos por ela respon
deu, como titular, até sua morte. Como acadêmico desempenhou, 
em seqüência, de 1987 a 2000, as funções de 2Q tesoureiro, secretá
rio-geral e 2Q vice-presidente da agremiação, o que por si só diz 
sobejamente da estima e confiança que mereceu de seus pares. 
Não me sinto muito à vontade, nesta cátedra secular, para falar de 
público sobre meu pai, por respeito ao seu caráter: homem sim
ples, modesto, reservado, quase tímido- sem prejuízo de sua ex
trema afabilidade- e que raramente se abria em confidências pes
soais. Também porque, da minha parte, não posso separar o seu 
perfil de homem de letras da sua figura .maior de homem, sim
plesmente, e de cristão. E aqui, nesta visão mais funda, temo dei
xar-me trair pelo coração. Em todo caso, adverte-nos o Eclesiásti
co: "Não elogies a ninguém antes de ouví-lo falar, pois é assim 
que se conhece o homem" (27,7), no que é secundado pelo pró
prio Senhor: "O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira 
o que é bom, mas o mau, do seu mal tira o que é mau, porque a 
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boca fala daquilo de que está cheio o coração" (Lc. 6,45) . Ora, Se
nhores e Senhoras, foi diuturna a convivência com meu pai, parti
cularmente nestes úlltimos 18 anos, sob o mesmo teto. Sou a tes
temunha privilegiada e o primeiro beneficiário das abundantes 
riquezas, em crescente acúmulo no decorrer dos anos, de um co
ração muito largo, pleno de amor, em todas as suas facetas huma
nas - . conjugal, fraternal, amical- centradas e alimentadas, todas 
elas, no amor sobrenatural que vem do Espírito de Deus, naquela 
"agapé" cristã, única e indivisível, que não se reduz a "eros" nem 
à "filia" e que tende para o horizonte proposto pelo próprio Cris
to, jamais alcançado plenamente nesta vida: "Sede misericordio
sos como o vosso Pai [do céu] é misericordioso" (Lc. 6,36). É assim 
que vejo o meu pai: do número daqueles "pequeninos" ('anawim'), 
"mansos e humildes de coração", aos quais somente, diz ainda 
Cristo, foi dado penetrar os mistérios do Reino de Deus.3 

- Lem
bra-me Santo Agostinho e seu célebre retrato do "pauper- humilis", 
em contraposição ao "dives - superbus" da epístola 140.-

As considerações, pois, que teço agora acerca da pessoa de 
meu pai pretendem ser de cunho mais abrangente, a nível ético, o 
que deverá implicar, numa perspectiva axiológica, o desvelamento 
daquela intenção profunda da vida- a "opção fundamental" dirí
amos hoje -, que polarizou todos os demais valores da sua exis
tência, dando-lhes o sentido último. Quanto ao aspecto propria
mente literário e acadêmico de sua biografia: 

- as incontáveis páginas escritas nos jornais de Acaraú, 
Sobral e daqui; - seus inúmeros discursos; 

- as conferências e artigos publicados em revistas; 
- os livros publicados, em que pese as dificuldades encon-

tradas: 
-O centenário de D. José à Luz da Academia (1982); 
-Um Mestre e um Poeta- dois homens no meu caminho 

(1983) -Consumindo luas (1987); 
-Bodas de D(i)amante (1989); 
-Alguns escorços biográficos; 

3 CI. Mt.11, 25-30. 
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-As diversas Academias de que fez parte: fundador e presiden
te da Cearense de Farmácia; presidente da Sobralense de Estudos e 
Letras; sócio efetivo, correspondente ou honorário de tantas outras; 

-os clubes de serviço; 
-a correspondência epistolar freqüente com entidades e ho-

mens de letras de todo o Brasil; 
- as lides do magistério,- quanto à toda esta intensa ativi

dade, repito-o, na sua especificidade formal, prefiro deixar aqui, 
assinalado, o juízo objetivo e pertinente que dela faz o nosso pre
zado confrade Cônego Francisco Sadoc de Araújo em seu discur
so de saudação ao neo-acadêmico Ribeiro Ramos (22/III/85). 
Deste, apenas quero agora respigar dois breves excertos, por vi
rem ao encontro da abordagem que empreendo: 

"Por tudo isso, não é homem de aprimorar o estilo com pa
lavras bem ajustadas ou construir períodos com excessiva pur€
za de linguagem. O que lhe importa é transmitir o que pensa, como 
quem se desobriga de um dever sagrado" .4 

"Várias de suas brilhantes conferências foram enfeixadas 
em 'Eu sou aquele que serve', pequeno livro onde o leitor descobre o 
esforço que empreendeu para sugerir soluções a problemas co
munitários das cidades em que residiu e para a defesa de muitas 
campanhas beneficentes de que participou. E, por falar em servir, 
seja dito que fez do exercício profissional de farmacêutico um 
autêntico sacerdócio."5 

Retomo o meu intento e valho-me novamente de Agosti
nho quando em uma de suas cartas, ao filósofo pagão Longiniano, 
lembra-lhe numa só frase, resumindo todas a tradição dos anti
gos, que uma única coisa importa, de fato, saber: "qual o cami
nho para nos tomarmos bons e felizes" (unde boni beatique simus). 
É a questão central da felicidade perfeita- a "eudaimonia" dos 
gregos, a "beatitude" da idade patrística e medieval - e que per
manece como pedra de toque da eticidade cristã, em todos os tem
pos. Nos escritos de Ribeiro Ramos ela aparece e sempre retorna, 
amiúde. Ele se confessa um homem feliz e não o esconde de nin-

• Vd. Revista da ACL, XC (1985/1986) n• 46, p.125. 
5 lbid., p.126. 
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guém. É ele mesmo que nos confidencia, senhores Acadêmicos, 
no início da peroração de seu discurso de posse nesta casa: 

"Eu sempre me considerei um homem feliz e vosso conví
vio é uma felicidade a mais em minha vida. Vejo-a com indizível 
alegria acrescida àquela que desfruto na paz de meu lar modesto, 
no amor de meus filhos e netos e no desabrochar da vida de meus 
bisnetos, nas valiosíssimas amizades de meus nobres amigos e 
companheiros das várias instituições a que pertenço e no concre
to desempenho de minha nobilíssima profissão". E, ainda, um 
pouco adiante, referindo-se à sua admissão no meio de vós: 

"É maravilhoso tudo isso ~ É este o mais alto momento da 
minha vida de modesto operário das letras, que sempre palmilhou 
a planície, sem jamais sonhar em contemplar o sol nascente do 
alto da montanha."6 

Estaria tudo aí, egrégio auditório, neste somar-se de condições 
de vida boa de um homem "reto e justo"- o kalós kai agatós da 
tradição grega -, até mesmo uma certa contemplação da verdade, 
privilégio dos sábios, e que constituiriam a "eudaimonia" racional 
de um Aristóteles? Em suma, uma felicidade que se esgota num es
tado subjetivo da alma humana? Certamente não, para quem é cris
tão e acredita que somente Deus é, em si mesmo, o fim último abso
luto do homem. Desta convicção profunda de meu pai, encontramos 
as provas ainda nesta mesma fala de ingresso, desta vez no seu 
exórdio e oferecendo-nos, ao mesmo tempo, um juízo de valor acer
ca de toda a sua atividade literária ao longo de sua existência. Ei-lo: 

"É bem verdade, não sou um estrangeiro a bater, neste 
momento de tão alta significação, à vossa porta, mas sou 
um peregrino vindo de longe em longa caminhada; um 
pobre peregrino irmão vosso, que perlustrou o sertão du
rante cinqüenta anos distribuindo com outros irmãos mais 
pobres ainda um pouco daquele pouco que Deus lhe deu, 
buscando sempre neste trabalho salutar, como missão que 
se impusera, a interiorizacão da cultura."7 

6 lbid., p. 145-147. 
7 lbid ., p.1 29. 
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E, ainda, em seguida, justificando-se por não ter podido pu
blicar "em livros uma boa parte (das) páginas soltas", escritas "aos 
milhares, por mais de meio século, com grande freqüência, em 
revistas e jornais daqui e lá de fora".[ ... ] -"Não passou de sonho. 
[ ... ]. Havia os pesados encargos de família e a responsabilidade 
da educação de nove filhos, que só foi possível graças à valiosa 
colaboração da mulher bíblica e admirável que Deus me deu. Ja
mais lamentei tal coisa, ao pensar que os meus livros se os publi
cara não ficariam, ao passo que os meus filhos são um verdadeiro 
tesouro de valor inestimável"8 . 

Acrescenta, por fim, a esta confidência, corroborando-a, que, 
certa feita, um "velho amigo intelectual conterrâneo, de há muito 
ausente ... " lhe perguntara por seus livros publicados. 
-"E eu tive desejo- ,escreve- de chamar os meus filhos, apresentá
los ao meu amigo e dizer-lhe: Aqui estão os meus livros! Eles fo
ram escritos pela mão de Deus, com a minha colaboração" .9 

Por fim, no contexto da crônica com que brinda a aclamação 
de Artur Eduardo Benevides como "novo Príncipe dos Poetas 
Cearenses", escreve Ribeiro Ramos: "Por muitas razões me consi
dero um homem feliz e uma delas - talvez a maior - é o culto da 
Amizade, puríssimo sentimento que Deus põe nos nossos cora
ções, para que nos prendamos uns aos outros como irmãos, fa
zendo disto um Mandamento da Sua Lei."10 • 

A tal homem, prezados ouvintes, cabem, com justeza, as 
palavras de Jeremias e do salmista: 

"Feliz o homem que põe sua confiança no Senhor e 
cuja esperança é o Senhor" (Jr. 17,7). "Ele é como árvore 
plantada junto d'água corrente: dá fruto no tempo devi
do e suas folhas nunca murcham; tudo o que ele faz é 
bem-sucedido" (Sl. 1,3). 

Eis o fim colimado, a felicidade, que não se alcança sem Deus; 
mais, que consiste nele mesmo. Mas, qual o caminho para ela, 
enquanto peregrinamos por esta terra? Sem dúvida, consiste ele 

8 lbid., p.131. 
9 lbid., p.132. 
'° Consumindo Luas, p.197. 
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na prática da virtude. Já no-lo ensinava a Grécia clássica, com 
Sócrates, Platão e Aristóteles, que verdadeiramente feliz é o ho
mem pio, ou seja, o justo, e que a felicidade do ímpio é aparente . 
Não bastaria concebê-la- a virtude- como a "ars agendae vitae" (a 
arte do viver bem) dos estóicos e de Varrão, enquanto por ela pre
tendem encontrar a Beatitude nos bens do corpo e da alma, ainda 
nesta vida. É Agostinho, novamente, o Doutor da piedade cristã, 
quem define, à luz do Evangelho, a "verdadeira virtude", ou seja, 
a "verdadeira justiça", como sendo "a caridade, com a qual se 
ama aquilo que deve ser amado" (Ep. 167, n2 15), isto é, "Deus e o 
próximo" (Ep. 137, nll17)- " .. . Deus por si mesmo, nós e o próxi
mo por causa dEle" (Ep. 130, nll 14). Nisto consiste, segundo ele, 
"a vida boa e honesta" de que trata a ética (Ep. 137, ibid.)11 

Com efeito, "que discussões, que doutrinas - escreve ainda 
o Bispo de Hipona - de qualquer filósofo que seja, que leis de 
qualquer Estado se podem de algum modo comparar com os dois 
preceitos nos quais Cristo diz que se compendia toda a Lei e os 
Profetas [ ... ]?" (Ep. 137, nll 17) 

Atentemos bem: não só amor de Deus, que isolado nele 
mesmo seria mentiroso, como adverte o Evangelista, mas carida
de de Deus que se estende ao próximo e neste efetivar-se se com
prova. Este bem da amizade, que Cícero já definia como "o per
feito acordo sobre as coisas humanas e divinas, acompanhado de 
benévolo afeto" (Amicitia est rerum humanarum et divinarum cum 
benevolentia et caritate consensio.- Lael. 6,20), Agostinho o entendia, 
em dimensão social e política, como a condição básica da mesma 
concórdia que sustém o Estado, se for verdade que "em todas as 
coisas humanas, nada poderá ser favorável ao homem se não hou
ver o outro como amigo" (- "in quibuslibet rebus humanis nihil est 
homini amicum sine homine amico."- Ep. 130, n2 4) . 

Quando, pois, Ribeiro Ramos nos diz que se tem na conta 
"de um pobre peregrino"[ ... ] que perlustrou o sertão e por toda a 
vida "distribuiu com outros irmãos mais pobres ainda um pouco 

11 Cf. Manfredo T. Ramos, A idéia de Estado na doutrina ético-política de S. Agostinho., 
S. Paulo, 1984, p. 86. 
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daquele pouco que Deus lhe deu, buscando sempre, [ ... ] como 
·missão que se impusera, a interiorização da cultura" (cf. supra), 
ele nos deixa entrever, singelamente, aquela virtude profunda que 
lhe conferiu a identidade de sua pessoa, unificando e galvanizan
do os diversos campos de sua presença e atividade, como indiví
duo, pai de família, cidadão, farmacêutico e intelectual, a saber, 
aquele amor-caridade por seu semelhante. Muito significativo tam
bém, neste sentido, o voto final do seu discurso de posse, quando, 
dirigindo:-se expressamente a vós., Senhores Acadêmicos, 
descortina um futuro promissor para o Brasil, recém-entrado na 
democracia, 

"com o seu povo ordeiro e pacífico, trabalhando e pro
duzindo, com a sua juventude integrada nas universida
des ·[ ... ] e os seus devotados mestres cultos e doutos,[ ... ] 
voltados [ ... ] todos- mestres e alunos- [ ... ] para a ciência 
e a pesquisa; com os humanistas e os pensadores apon
tando, iluminados, a longos e seguros caminhos do por
vir; com os escritores e poetas entregando constantemente 
para a posteridade os frutos do próprio espírito.[ ... ] Este 
é o vosso trabalho. senhores acadêmicos, que ajudais a 
construir o Brasil do presente e fazeis o grande Brasil de 
amanhã. 

Ide e lutai [ ... ]e eu seguirei firme os vossos passos, 
pedindo a Deus que eleve sempre esta Academia 
Cearense de Letras e que faça do Brasil uma nação feliz, 
muito feliz, com um Nordeste sem miséria, sem fome e 
sem sede, sem endemias aviltantes e sem degradante 
mortalidade infantil, sem genocídio e sem analfabetismo 
e sem violência"12 

Ouvimos as palavras; auscultamos de perto o coração, pois 
"a boca fala daquilo de que está cheio o coração"(Lc. 6,45). Eis o 
homem: Ribeiro Ramos! Disse de si, da sua vida, da sua Acade
mia. - A coerência constante da sua opção profunda de vida com o 
exercício de seus papéis sociais e com as atitudes do quotidiano, 

' 2 RACL, ibid., p. 146 
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esta a lição primeira, este o legado maior que ele nos deixa a to
dos, mormente a seus filhos . - Resta-me sublinhar-lhe os votos 
ora feitos, na mesma atitude de respeito para convosco, Srs. Aca
dêmicos, e também de oferta sincera de meus mínimos préstimos 
no enfrentarnento da ingente tarefa que se nos depara. Meu pai 
vos falava há 16 anos atrás; hoje, no limiar do 3Q rnilênio, os desa
fios serão os mesmos, mas talvez acrescidos, em muitos pontos, 
porque não mais definidos e confinados em coordenadas estrei
tas, quer geográficas quer de cosrnovisão, mas coextensivos ao 
"processo de globalização que está a unir progressivamente os 
destinos da economia, da cultura e da sociedade"13

, para o bem e 
para o mal. 

* 
* * 

A ACL E A SOliDARIEDADE 

Ternos consciência, de fato, que vivemos urna crise sempre
cedentes, de proporções mundiais, que, no fundo, é crise de valo
res e princípios e que se estende do exterior do homem- da esfera 
da ciência, da técnica, da vida sócio-econôrnico-política - para o 
seu interior- no seu psiquismo, no núcleo mais íntimo do ético e 
do religioso. Não é que já não haja valores, mas é a sua hierarquia 
que se questiona; afinal, quais os valores supremos - se os há -
que dariam sentido à própria existência humana? O homem con
temporâneo sente-se sem terra sob os pés e sem teto sobre a cabe
ça -é o próprio "êthos", isto é, a subjetividade ética do homem 
em si e não apenas o "éthos", ou seja, os hábitos ou costumes 
aceitos, que arrisca perder suas prerrogativas de validade univer
sal e absoluta. À raiz da crise está a razão humana que se frag
mentou: com efeito, "o nosso século se distingue por urna marcada 

'
3 Cf. João Paulo 11. "Diálogo entre as culturas para uma civilização do amor e da pai'. 

(Mensagem para a celebração do dia mundial da paz - 1 º/1/01 ), § 1. ( = Encarte do 
Boletim da CNBB- Notícias, de 21/12/2000.) 
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desconfiança com relação às forças da razão clássica, antiga, em 
que Ética e Metafísica caminhavam juntas, deixando-se, ao invés, 
iluminar pelas racionalidades modernas, formalmente 
'operacionais', e inclinando-se, assim, para um voluntarismo rígi
do, em que valores tradicionalmente tidos como inconcussos -
verdade, justiça, ordem, paz - tomam-se oscilantes e são arbitra
riamente interpretados".14 Mas, faz-se ouvir, de todos os lados, o 
apelo forte pela salvaguarda do fundamento moral e ético da exis
tência do homem singular e de toda a sociedade: 

- Sob o crivo da análise filosófica. seria a exigência de uma 
"nova fundamentação racional e filosófica da ética na época da 
ciência" (vd. K-0 Apel), ou, em conseqüência, "a busca da funda
mentação racional de uma ética da responsabilidade solidária", a 
qual facultaria ao homem o poder criar para si um mundo onde 
ele pudesse viver humanamente. Seria o mundo da 
"intersubjetividade real" em que a existência social e histórica do 
próprio homem suprassume sua existência mundana e natural.15 

-Se ouvirmos o Magistério da Igreja, desde sua expressão mais 
solene, na sala conciliar do Vaticano TI, até o coro uníssono de Papas 
e Bispos-as Encíclicas sociais "Ma ter et Magistra" e "Pacem in terris", 
do Beato João XXIII; a "Evangelii Nuntiandi" e a "Populorum 
Progressio', de Paulo VI; do atual Pontífice, as cartas "Laborem 
Exercens", "Sollicitudo Rei Socialis", "Centesimus annus"; os 
inúmeros pronunciamentos tanto da Conferência Episcopal Latino
Americana (CELAM) quanto da CNBB- é a mesma advertência que 
ressoa: o ideal supremo da paz entre os homens não será alcançado e 
consolidado senão através da sua união fraterna; a unidade originária 
da família humana, a ser restaurada, tem sua fonte em Deus, Pai, 
Filho e Espírito Santo.- De fato, "aquele que não ama, não conhece 
a Deus, porque Deus é amor" (I Jo. 4,8).- É João Paulo IT a nos dizer, 
expressamente, que "a consciência crescente da interdependência 

,. Manfredo Tomás Ramos. "Ética e direito em Agostinho. Um ensaio sobre 'A Lei Tem
poral'. ln: Márcio F. dos Anjos e José R. de Lima Lopes (org.) Ética e Direito: um diálogo. 
Aparecida, SP: Editora Santuário, 196, p. 187. 
' 5 Cf. Manfredo Araújo de Oliveira. "Desafios éticos da globalização: a intersubjetividade 
enquanto estrutura ontológica supremtf. ln: Consecratio Mundi, pp. 520-532, apud P. 
NODARI, Panorama ética da época atual, in: Teocomunicação (/X/01), PUCRS., p. 
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entre os homens e as nações" - que já se erige em "sistema 
determinante de relações no mundo contemporâneo, com as suas 
componentes: econômica, cultural, política e religiosa - " nos impõe 
uma única "resposta correlativa, como atitude moral e social e 
como "virtude", [a saber] a "solidariedade"(SRS, n 38). Poder-se
ia dizer, com acerto, que, hoje, "a paz é fruto da solidariedade" 
(opus solidarietatis pax) (Ibid. n. 39). 

-No mesmo diapasão se pronunciam as grandes institui
ções internacionais da sociedade civil através das "magnas car
tas" dos direitos humanos, começando pela Organização das Na
ções Unidas. Vale assinalar, dentro deste contexto, o evento iné
dito do Fórum Social Mundial (FSM), reunido em Porto Alegre, 
em janeiro p.p., na mesma ocasião em que acontecia em Davas, 
na Suiça, a reunião costumeira do Fórum Econômico Mundial. 
firmados em pólos ideológicos opostos. Do lado de cá a palavra 
de ordem era "solidariedade" ou, se quiserem, a "busca de alter
nativas para a globalização da solidariedade".16 

Encontramo-nos, assim, hoje em dia, diante de situações trá
gicas agravadas, de dimensões planetárias, e que implicam, cu
mulativamente, num dever moral, impostergável e, a cada dia, 
mais grave para a consdência dos indivíduos, das instituições e 
das nações . Trata-se sobretudo: 

-da fome e da miséria que martirizam 1/3 da humanidade; 
- do desemprego e do desclassamento social progressivos; 
-dos atentados contra a vida do homem, ameaçado na sua 

integridade física e em sua dignidade, desde seu nascimento até a 
morte; 

- da extinção da própria espécie humana, posta em risco 
pela possibilidade de uma guerra nuclear e pelo desequilíbrio eco
lógicoP 

Aqui, no nosso meio, como que convivemos lado a lado 
com este drama: eis que a nossa bela Fortaleza de Nossa Senho
ra da Assunção, celebrada com tanta maestria, em prosa e verso, 
por tantos de vós, caros acadêmicos, tem sua imagem afeada 

' 6 Cf. P. Ernanne Pinheiro. "Uma leitura do Fórum Social Mundiaf' (Xerox, sem data). 
17 Cf. P. Nodari, o.c., p. 11, nota 22. 
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pelo seu cinturão de favelas, pela incidência altíssima de homi
cídios, pela liderança mundial de prostituição infantil, pelo trá
fico das drogas etc ... 

Não se pretende, obviamente, que a Academia de Letras, 
nem todas as demais Academias juntas, sejam panacéia para tais 
males, mas, sem dúvidas, incumbe-nos o dever da solidariedade 
de um modo que nos é peculiar. Explico-me: aquele fenômeno da . 
"interdependência das nações" tem várias vertentes ou compo
nentes. Uma delas é a da cultura, entendida esta como "o desen
volvimento dos bens e dos valores da natureza" pelo qual "o ho
mem exprime, comunica e conserva, em suas obras, no decurso 
dos tempos, as grandes experiências espirituais e as aspirações 
para que sirvam ao proveito de muitos e ainda de todo o gênero 
humano."18 

Pois bem, sob este ângulo o fenômeno da globalização toma 
a forma de uma cosmopolitiza~ão da cultura, novamente com seus 
valores e contra-valores. A urgência da questão se poderia aquila
tar pela fato de, por um lado, haver a ONU declarado o ano 2001 
como "Ano Internacional do diálogo entre as civilizações", e, por 
outro, em convergência, ter o Papa João Paulo II dirigido aos ho
mens de boa vontade a sua costumeira mensagem para a celebra
ção do Dia Mundial da Paz, a 1 o de janeiro deste ano, sob o título: 
"Diálogo entre as culturas para uma civilização do amor e da 
paz". 19 O risco que se corre é o de uma "homologação servil das 
culturas ... a modelos culturais do mundo ocidental que ... foram 
inspirar-se numa concepção secularizada e praticamente atéia da 
vida e em formas de individualismo radical[ ... ] Infelizmente, tais 
modelos revelam, de maneira cada vez mais clara, um progressi
vo empobrecimento humanista, espiritual e moral"20 • Ora, expor 
em maior profundidade tema tão complexo e árduo extrapola não 
só os limites formais do presente discurso, mas também os de 
vossa benigna paciência em me escutar. 

18 Concílio Vaticano 11, Constituição Pastoral 'Gaudium et Spes' , n. 53. 
19 Vd. supra, nota 13. 
20 lbid. n. 17. 
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Fique apenas o meu voto, singelo mas sincero, de que nos
sas Academias, nossas Universidades, nossos Institutos de Te
ologia, de diversas confissões, conjuguem sempre mais suas 
forças e luzes em prol desta tarefa, qual seja a de resgatar, de 
salvaguardar e acrescer o patrimônio cultural de nossa terra, 
vale dizer aquele tesouro inalienável que confere ao nosso povo 
a sua fisionomia própria ou identidade - sua língua, suas tra
dições e valores. Há, sobretudo, valores comuns - é mister in
sistir- a todas as culturas, visto que radicados no âmago da na
tureza humana, tais como, a Verdade. o Belo. o Bem, e, exten
são destes, a Justiça. a Paz, o Amor, - aspiração suprema dos 
homens e das nações -; numa palavra, a Vida, dom primordial 
de Deus, que simplesmente "criou todas as coisas para que se
jam"- ut sint'- (Sab . 1,14 ). Ora, nenhum de nós, de resto, se 
sinta excluído deste chamamento, pois o imperativo ético de 
tais valores transcende quaisquer condições. Deles é lícito afir
mar o que Agostinho, taxativamente, dizia do primeiro, a sa
ber "que a Verdade seja amada, porque é a Verdade" - ... quia 
veritas est- (Ep . 118, n . 26 ). 

Ao encerrar estas palavras nesta sessão solene de tão alto 
significado para minha vida, desejo expressar meus sentimentos 
de gratidão pela presença e participação de todos vós: 

-aos meus irmãos no Sacerdócio, representantes do Presbi
tério da minha diocese de origem, Sobral, bem como desta 
Arquidiocese de Fortaleza; e em primeiro lugar ao meu prezado 
confrade Cônego Francisco Sadoc de Araújo, cuja sutileza de in
teligência só se compara à bondade de seu coração; 

- aos muitos e caros amigos daqui e de lá, em particular aos 
consócios da Academia de Ciências Sociais do Ceará e da Acade
mia Cearense de Farmácia, como também aos meus colegas de 
magistério da Universidade Estadual do Ceará e do Seminário da 
Prainha; com particular afeto, ao grupo de leigos que comigo li
dam na pastoral dos profissionais liberais; 

- ainda aos meus irmãos caríssimos, Dr. Francisco Ramos e 
Profª Tereza Maria Ramos Fonteles, e também a todos os meus 
parentes, com os quais os laços do mesmo sangue vêm me unir 
ainda mais firmemente na caridade do Senhor; 
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- e, por fim, a todos vós, Sr. Presidente Dr. Artur Eduardo 
Benevides, Príncipe dos nossos poetas, e demais membros desta 
colenda. Academia, a quem de há muito dedico a minha mais alta 
estima e fraternal afeto, moldados na matriz do afeto e da estima 
com que meu pai sempre vos cercou. 

Para vós, caros confrades, e para todos os presentes, apraz
me repetir, finalizando, as palavras que Agostinho, sábio e san
to, dirigia a um correspondente no fecho de uma longa carta,- a 
de n° 55 na Patrologia do Migne, também intitulado "Livro II em 
resposta aos quesitos de Januário", vazado justamente dentro do 
contexto da intrincada temática que, hoje, denominamos de 
"inculturação": "Serve-te, portanto, caríssimo, da ciência como de uma 
máquina para levantar o edifício da caridade que permanece para a eter
nidade, mesmo 'quando a ciência tiver desaparecido' (1 Cor 13,8). Esta 
é muito útil quando é utilizada para o escopo da caridade, enquanto por 
ela mesma, privada de tal fim, está provado que não só seja supérflua 
mas também perniciosa" (Ibid. n. 35) 

Tenho dito! 

Manfredo Tomás Ramos 

196 


	ACL_2001_2002_183
	ACL_2001_2002_184
	ACL_2001_2002_185
	ACL_2001_2002_186
	ACL_2001_2002_187
	ACL_2001_2002_188
	ACL_2001_2002_189
	ACL_2001_2002_190
	ACL_2001_2002_191
	ACL_2001_2002_192
	ACL_2001_2002_193
	ACL_2001_2002_194
	ACL_2001_2002_195
	ACL_2001_2002_196
	ACL_2001_2002_197

