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RESUMO

O presente trabalho tem como objeto o Memorial Cardeal Dom Lucas Moreira Neves,
instituição de memória composta por um museu, uma biblioteca e um arquivo pessoal.
Personagem emblemático da Igreja Católica brasileira, dom Lucas Moreira Neves (19252002) atuou no país e no exterior entre 1950 e 2000, desempenhando, nesse período, entre
outras funções, as de cardeal primaz do Brasil (1987-1998), presidente da CNBB (19951998) e prefeito da Congregação dos Bispos (1998-2000). Um ano após sua morte foi
inaugurado um memorial em sua homenagem em São João Del Rei, sua cidade natal.
Trata-se de um estudo de caso que buscou identificar os agentes responsáveis pela criação
e organização desse lugar de memória, bem como as condições sociais, políticas e
econômicas que viabilizam o empreendimento. Especial atenção foi dada aos acervos
museológico, bibliográfico e arquivístico depositados no Memorial visando compreender
o papel que desempenham na construção da imagem de dom Lucas Moreira Neves, bem
como às iniciativas de cunho cultural que vêm sendo empreendidas pela instituição.
Palavras-chave: Dom Lucas Moreira Neves, lugar de memória, legado, coleções, Igreja
Católica.

ABSTRACT

This thesis aims at Memorial Cardinal Lucas Moreira Neves, memory institution
composed of a museum, a library and a personal archive. An emblematic figure of the
Brazilian Catholic Church, Ms Lucas Moreira Neves (1925-2002) worked in the country
and abroad from 1950 to 2000. During this period, he was the Cardinal Primate of Brazil
(1987-1998), President of CNBB (1995-1998) and prefect of the Congregation of Bishops
(1995-2000). One year after his death, a memorial was inaugurated in his honour in São
João Del-Rei, his hometown. It is a case study that sought to identify the agents
responsible for the creation and organization of this place of memory, as well as the social,
political and economic conditions that make the enterprise viable. Special attention was
given to the museological, bibliographical and archival collections deposited in the
Memorial in order to understand the role they play in the construction of the image of
Dom Lucas Moreira Neves, as well as to the initiatives of a cultural nature that have been
undertaken by the institution.
Key words: Dom Lucas Moreira Neves, places of memory, legacy, collections, Catholic
Church

RÉSUMÉ

Cette recherche a pour objet le Memorial Dom Lucas Moreira Neves, institution de
mémoire composée d'un musée, une bibliothèque et une archive personnelle. Caractère
emblématique de l'Eglise catholique brésilienne, Dom Lucas Moreira Neves (1925-2002)
a servi dans le pays et à l'étranger entre 1950 et 2000, jouant dans cette période, entre
autres fonctions, le Cardinal Primat du Brésil (1987-1998), président de CNBB (19951998) et préfet de la Congrégation des évêques (1998-2000). Un an après sa mort, a été
ouvert un mémorial à son honneur à São João del Rei, sa ville natale. Il est une étude de
cas qui a cherché à identifier les agents responsables de la création et de l'organisation de
ce lieu de mémoire, ainsi que les conditions sociales, politiques et économiques qui
permettent cette l'entreprise. Une attention particulière a été accordée aux collections du
musée, à la bibliothèque et aux archives dans le Mémorial visant à comprendre le rôle
qu'ils jouent dans la construction de l'image de Don Lucas Moreira Neves, ainsi que la
nature culturelle des initiatives prises par l'institution.
Mots-clés: Dom Lucas Moreira Neves, lieu de mémoire, héritage, collections, Eglise
catholique
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INTRODUÇÃO

O objeto precípuo da presente dissertação é o Memorial Cardeal Dom Lucas
Moreira Neves, instituição localizada em São João Del Rei, Minas Gerais. Nela,
buscamos problematizar a história, as características e as estratégias de legitimação do
memorial, tomando por base a categoria “lugar de memória”, cunhada pelo historiador
Pierre Nora.
Entende-se por lugar de memória aqueles locais investidos de um desejo de
memória, e que agregam as dimensões material, funcional e simbólica. Lugar de memória
é uma categoria que serve para designar diferentes objetos – abstratos (comemorações,
homenagens, elogios fúnebres) ou concretos (um monumento, uma praça, uma estátua,
uma pintura, um museu, um memorial). “Nessa perspectiva, lugar de memória pode ser
entendido como toda unidade que, por vontade humana e através do tempo, foi convertida
em patrimônio memorial de qualquer comunidade” (NORA, 1997 apud GONÇALVES,
2012: 34).
O lugar de memória deve encerrar uma “vontade de memória”, uma intenção e
uma dinâmica que confiram “aura simbólica” ao objeto ou celebração. É sob essa
perspectiva que pretendemos analisar o perfil do Memorial Dom Lucas, bem como os
agentes, os desafios e as perspectivas ligados à institucionalização deste empreendimento
memorial.
O Memorial Cardeal Dom Lucas Moreira Neves é formado por um museu, pelo
arquivo e pela biblioteca pessoal do cardeal. O museu reúne os artefatos que pertenceram
a Dom Lucas (cruzes, paramentos, mitras e medalhas), a biblioteca contém diversas obras
raras de cunho religioso, e o arquivo guarda todos os documentos pessoais de dom Lucas,
tais como cartas, jornais, requerimentos, convites, fotografias. A biblioteca e os objetos
pessoais de dom Lucas ocupam lugar de destaque nesta instituição: os livros evocam a
erudição do titular e os objetos remetem à alta hierarquia da Igreja, à qual pertenceu. Para
Menezes (2007), as “coleções privadas são uma forma de construir memória, construir
subjetividade, por isso, já chegaram a ser consideradas atos autobiográficos: a coleção
privada é um ato autobiográfico” (MENEZES, 2007, p. 26).

14

Neste trabalho tivemos a possibilidade de analisar os objetos preservados no
Memorial Dom Lucas em virtude de minha atuação na instituição. Com efeito, convém
deixar claro desde já que minhas relações pessoais de sobrinho estão na raiz de meu
interesse por esse objeto de pesquisa, pois me permitiram acompanhar todo o processo de
criação e institucionalização do Memorial. Em 1998, após a transferência de dom Lucas
para o Vaticano, por exemplo, pude acompanhar a mudança de sua biblioteca pessoal para
São João Del Rei, onde seus livros foram catalogados por sua irmã antes mesmo da
fundação do “lugar de memória” do cardeal. A partir dali acompanhei todas as etapas do
processo de institucionalização do Memorial, desde a compra do imóvel, passando pela
organização e classificação de todo acervo.
Após a morte de Stella Neves, em 2013, colaborei com a diretoria do Memorial
Dom Lucas, vindo a coordenar projetos culturais e a criar estratégias de valorização da
memória do cardeal. Entre as diversas atividades que coordenei até 2015, ano em que me
desliguei da instituição, encontram-se a solicitação da concessão do título de Interesse
Público e Social para o arquivo pessoal do cardeal ao Conselho Nacional de Arquivo
(CONARQ), e o lançamento de uma obra póstuma de dom Lucas em parceria com a
Academia Brasileira de Letras, em 2015, em comemoração aos seus 90 anos, processos
que detalharei mais à frente.
As dificuldades no percurso dessa pesquisa, bem como os desafios e os riscos
vividos na investigação de uma história tão recente, foram múltiplos e se deram por
diferentes fatores, incluindo minha posição em relação ao objeto. O fato de eu manter
fortes ligações com a instituição, com o titular, com herdeiros e com conterrâneos dessa
memória foi motivo de preocupação e angústia. Busquei me afastar ao máximo dessa
condição de “nativo” para analisar criticamente como se deu a criação do Memorial e
realizar uma investigação que não reduzisse a instituição e sua narrativa a uma
temporalidade instantânea. Para isso, procurei não descurar as especificidades e
complexidades inerentes ao surgimento e à manutenção de um lugar de memória como o
Memorial Dom Lucas, procurando observar todas as questões envolvidas na sua criação.
Para a consecução desta dissertação, muito contribuíram as disciplinas que cursei
no Mestrado Profissional em Bens Culturais da Escola de Ciências Sociais/CPDOC da
FGV e em programas externos. A disciplina Cultura, Patrimônio e Identidade foi
particularmente útil, uma vez que me muniu dos suportes teóricos que iluminaram as
questões relacionadas à identidade, à memória e ao patrimônio, cruciais para o trabalho.
O curso de extensão em “Instituição de Memória e Documentação”, realizado na Casa de
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Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, também foi de grande valia, uma vez que me permitiu tomar
conhecimento de diferentes projetos de constituição de centros de documentação e
memória, em seus aspectos históricos, políticos e técnico-científicos. Minha participação
no seminário “Políticas de Memória: Narrativas, Esquecimentos e Usos do Passado”,
iniciativa do programa de Pós-Graduação em Memória Social da UNIRIO, por sua vez,
me forneceu subsídios sobre a antropologia da memória, com ênfase nos diferentes usos
do tempo e da história.
A dissertação se baseia em levantamento documental no arquivo do Memorial e
em jornais de São João Del Rei, bem como na coleta de dados sobre o acervo nele
depositado. Vali-me também da minha experiência de trabalho na instituição, entre 2013
e 2015, período no qual o interesse por melhor compreender o perfil da instituição – um
lugar de memória que abriga um museu, uma biblioteca e um arquivo referidos a uma
personalidade religiosa – e o quadro no qual se insere se tonou manifesto.
Busquei apresentar ao leitor todo o processo de institucionalização da memória de
dom Lucas, bem como analisar os desafios institucionais – tais como o uso do arquivo e
das coleções pessoais do cardeal – e as estratégias de legitimação da instituição, entre as
quais comemorações e eventos culturais organizados em torno da sua memória.
Nascido em São João Del-Rei, dom Lucas Moreira Neves tinha uma relação de
parentesco com o ex-presidente Tancredo Neves, descendentes que eram do alferes
açoriano José Antônio das Neves, patriarca da família Neves que chegou à cidade em
meados do século XIX.1 Em 1985, o bispo foi o concelebrante das exéquias do expresidente em São João Del Rei. Em sua entrevista de história de vida, dom Lucas
relativiza sua relação com Tancredo Neves:

Era um primo distante. Nossas famílias não se frequentavam quando eu
era criança. Ele descendia, como eu, daquele bisavô vindo dos Açores
e que se casou com uma brasileira de São João del-Rei. Tancredo Neves
era quinze anos mais velho que eu. Quando o conheci, ele já era um
brilhante advogado e começava sua carreira política, que o levaria à
presidência. Morreu antes de ser empossado. (NEVES, VAYNE, 2006,
p. 6).

1

Árvore Genealógica Família Neves, São João Del Rei, s.d. (arquivo pessoal do autor).
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Figura 1 - Viagem de Tancredo Neves à Itália, em 1985. Recepcionado
por dom Lucas no Vaticano. (Arquivo Tancredo Neves/CPDOC/FGV).

Dom Lucas, nascido em 1925, e batizado com o nome de Luís, era o filho mais
velho dentre os nove filhos de Telêmaco Neves e Margarida Alacoque Moreira, que foram
casados por 26 anos e sempre viveram na cidade. A terceira filha do casal, Stella Neves,
na qual falaremos mais à frente, foi uma importante agente no processo de legitimação da
memória de dom Lucas.
Luís assumiu os votos religiosos em 1950, após concluir seus estudos teológicos
na Ordem dos Frades Dominicanos. Em 1967, foi indicado como bispo auxiliar do cardeal
dom Agnelo Rossi, em São Paulo. A partir de 1974, foi secretário da Congregação dos
Bispos e do Colégio dos Cardeais no Vaticano e trabalhou ao lado dos Papas Paulo VI e
João Paulo II.2 De volta ao Brasil, ocupou o cargo de arcebispo e primaz do Brasil3 por
dez anos na cidade de Salvador, por indicação do Papa João Paulo II.4 Nesse período,

2

ABL.
Biografia
Dom
Lucas
Moreira
Neves.
Disponível
em:
<http://www.academia.org.br/academicos/lucas-moreira-neves-dom/biografia>. Acesso em: 20 jul. 2016. 3
Primaz é um título honorífico concedido ao bispo de uma sede que seja a mais antiga de uma cidade ou
de um país. Salvador, por ter sido a primeira diocese do Brasil, criada em 25 de fevereiro de 1551, permite
que os bispos titulares da cidade recebam esse título. Por ser honorífico, não concede privilégios sobre
outros bispos. (http://arquidiocesesalvador.org.br/site/?page_id=257fonte dessa informação. Acesso em 25
maio 2017
4
Em entrevista a François Vayne, dom Lucas afirma não saber se sua indicação para ocupar o cargo de
primaz do Brasil após a morte de dom Avelar Brandão, em 1987, foi um desejo pessoal de João Paulo II ou
uma indicação de seu superior e amigo pessoal, o cardeal Bernadin Gantin, do Benin e então presidente da
Congregação dos Bispos (NEVES; VAYNE, 2003, p. 50).
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ainda foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o que lhe
permitiu contato com diversas autoridades políticas e religiosas. Em 1998 retornou ao
Vaticano como prefeito da Congregação dos Bispos e da Pontifícia Comissão para
América Latina.5 Problemas de saúde levaram-no a renunciar às suas funções em
setembro de 2000.6 Mantendo residência na Europa, iniciou, com seus irmãos, as
primeiras conversas relacionadas à criação de um “memorial” no seu nome em São João
Del-Rei. Dessa forma, em seus últimos anos de vida, quando se tornou emérito, dom
Lucas assumiu o projeto de institucionalização de sua memória.
Nesse período, familiares e colaboradores buscavam livros e objetos que
pudessem abrigar e expor o legado de dom Lucas para aquela comunidade. Dentro desse
contexto, seus livros e seus objetos pessoais foram vitais. Em missiva de abril de 2001, o
cardeal assim se manifesta sobre a instituição de um memorial em sua homenagem:

Sobre o “memorial”, é perfeito o que você coloca bem como todos os
problemas do presente, do futuro próximo e do futuro remoto. O
problema mais sério, a meu ver, é que o sobradinho da Glória
Lamounier não vale o preço que vai custar, sobretudo se se pensar na
restauração. Não vejo claro e penso que teremos de desistir da ideia.
Quando eu for aí podemos conversar sobre o que fazer com meus livros
e objetos. Vá falando com os interessados.7

A participação de dom Lucas na institucionalização de sua memória é visível
desde a compra do imóvel para abrigar a sua coleção até à descrição de objetos que seriam
exibidos ao público, como veremos no segundo capítulo. Vale salientar que o imóvel
mencionado pelo cardeal na correspondência localiza-se em um importante ponto
histórico da cidade, diante da catedral basílica de São João Del Rei. É um dos prédios
mais antigos do município, datando sua construção de fins do século XVIII. 8 Após a
reforma e a revitalização, os herdeiros destacaram o fato de um patrimônio histórico ter
5

A Congregação dos Bispos é um organismo da Cúria Romana responsável pela criação de dioceses,
prelazias territoriais e pessoais, ordinariatos militares (forças armadas, policiais militares e corpo de
bombeiros) e outras formas de igrejas particulares locais. Acompanha a nomeação de todos os bispos e o
exercício de suas atividades episcopais em toda Igreja de rito latino. A Pontifícia Comissão para a America
Latina é um organismo da Cúria Romana que tem por função promover estudos doutrinais e pastorais
relativos
ao
desenvolvimento
da
Igreja
na
América
Latina.
Disponível em:
<http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/index.htm>. Acesso em: 23 jul. 2016.
6
Disponivel em: DOM Lucas renuncia no Vaticano. D’Italia Notizie, 17 set. 2000b. Disponível em:
<italiaoggi.com.br/not09/ital_not20000917a.htm>. Acesso em: 04 dez. 2016.
7
Carta de Dom Lucas Moreira Neves a José Maria Neves. Vaticano, 10 de abril de 2001 (acervo José Maria
Neves).
8
Folder institucional, MEMORIAL DOM LUCAS, s.d.
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sido revitalizado para abrigar a memória de dom Lucas, afirmando que “o memorial tem
instalações de primeiro mundo, onde o visitante pode relaxar e fazer uma viagem no
tempo”.9

Figura 2. Vista da Catedral Basílica a partir da sede do
Memorial
Dom
Lucas.
Disponível
em:
https://pt.foursquare.com/v/memorial-dom-lucasmoreira-neves/4e47e83f227128e1e8de3b22

Em setembro de 2003, Stella Neves instituiu formalmente um espaço em memória
de dom Lucas, falecido no ano anterior, assumindo publicamente, a partir de então, o
papel de herdeira ou guardiã dessa memória. Naquele momento ela era a única da família
a ter capital financeiro para arcar com todo o empreendimento, além de deter capital
simbólico suficiente para reunir importantes agentes em torno do projeto, tais como a
Igreja Católica local, através de sua diocese, convidando membros do clero para a
diretoria do Memorial, e o meio acadêmico, através da Universidade Federal de São João
Del Rei, o que viabilizou o uso do sistema de cadastro da biblioteca da Universidade para
os livros do Memorial. Stella era ainda a única capaz de agrupar outras irmãs do cardeal

9

Idem
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em torno do empreendimento. De acordo com Heymann (2011), herdeiros da memória
podem ser entendidos não apenas como familiares, mas também como depositários de
uma herança de memória. Para Gomes (1996), o guardião da memória é aquele que
coleciona e narra a história do grupo a que pertence:
O guardião ou mediador, como também é chamado, tem como função
primordial ser um “narrador privilegiado” da história do grupo a que
pertence e sobre o qual está autorizado a falar. Ele guarda/possui
“marcas” do passado sobre o qual se remete, tanto porque se torna um
ponto de convergência de histórias vividas por muitos outros grupos
(vivos e mortos), quanto porque é o “colecionador” dos objetos
materiais que encerram aquela memória (GOMES, 1996, p. 7).

De 2003 a 2013, ano de seu falecimento, Stella Neves esteve à frente da
instituição, definindo suas diretrizes organizacionais, suas ações de divulgação e suas
parcerias. Desde então, a direção do Memorial é ocupada pelo padre Ramiro Gregório,
atual vigário da diocese de São João Del Rei.

Figura 3 - Fachada Memorial Cardeal dom Lucas em São
João
Del
Rei.
Disponível
em
https://saojoaodelreitransparente.com.br/organizations/vie
w/111
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Para entender os Memoriais como lugares honoríficos10
O fato de estar diante de um lugar de memória designado como “memorial” me
levou a pesquisar essa categoria, embora o espaço consagrado à memória de dom Lucas
não tenha recebido essa designação com base em qualquer discussão teórica. Como
vimos, a designação apareceu entre aspas em correspondência do próprio titular a seu
irmão. Mesmo assim, achei relevante buscar referências que pudessem ajudar a qualificar
lugares de memória assim designados.
Os últimos anos foram marcados pelo surgimento desenfreado, em diversos países
e em diferentes contextos, de instituições de memória categorizadas como “memorial”
(SENIE, 2016; DOSS, 2012; WILLIAMS, 2007). Segundo Williams, pesquisador norteamericano que analisou diferentes memoriais em diversos países, em especial os
memoriais voltados para temas como o Holocausto e a guerra, “more Memorials were
opened in the last years than in the last hundred years”. 11 Na sua visão, os memoriais
servem “to identify mass suffering of some kind”12 (WILLIAMS, 2007, p. 8).
Para Doss (2012), a presença onipresente de memoriais na atualidade pode ser
explicada pelo que chama de “mania memorial”: “These memorials underscore our
obsession with issues of memory and history, and the urgent desire to express – and claim
– those issues in visibly public contexts” 13 (DOSS, 2012, p. 7). A autora afirma ainda que
os memoriais são “archives of public affect, repositories of feelings and emotions” 14
(DOSS, 2015, p. 8). Segundo ela,
(…) from what I've seen, a memorial project always starts in civil
society--relatives of victims, survivors, friends of people who helped,
etc. They form some kind of association that begins with the concept
10

Categoria cunhada por Aldeia Assman (2011), os locais honoríficos se notabilizaram por marcar uma
diferenciação entre passado e presente. Ali uma determinada história foi interrompida e posteriormente se
materializa entre ruínas e objetos remanescentes que se cristalizam e não estabelecem ligação com a vida
presente. Todavia, para que ele se mantenha válido (vivo), é preciso que se continue a contar essa história.
Locais carentes de explicações, seus significados precisam ser assegurados por meio de tradições. Os locais
honoríficos são os que conservam algo que não existe mais; contudo, podem ser reavivados pela recordação,
pela lembrança, ou seja, são locais de constante continuidade.
11
“Mais memoriais foram abertos nos últimos dez anos do que nos últimos cem anos” (tradução nossa).
12
“Para identificar sofrimento em massa de algum tipo” (tradução nossa).
13
“Esses memoriais sublinham a nossa obsessão com as questões da memória e da história, e o desejo
urgente de expressar e afirmar essas questões em contextos visivelmente públicos” (tradução nossa).
14
“Arquivos de afetos públicos, repositórios de sentimentos e emoções” (tradução nossa).
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and mission, the place, some networking, and early fundraising. Once
they've developed this, they can "sell" the idea to politicians, so that the
political realm materializes the idea. I'm interested to see how all the
stakeholders fight over a piece of loaded significance, emotion and
politics: survivors, relatives of victims, neighbours, school groups,
church groups, politicians, architects and artists, business leaders,
tourists, people trying to do memory and those seeking to make money.
15

A literatura internacional vem buscando problematizar a categoria memorial,
analisando o discurso adotado por essas instituições e os interesses dos agentes
envolvidos na sua criação. Todavia, foi somente em 2001 que o International Council of
Museums (ICOM) se preocupou em estabelecer categoricamente o que é um memorial,
partindo do pressuposto de que os memoriais são instituições criadas para homenagear
vítimas do Estado e que têm por objetivo se instituírem em nome de crimes
ideologicamente motivados. Estão localizadas frequentemente nos sítios históricos
originais ou em locais escolhidos por sobreviventes de tais crimes para efeitos de
comemoração, e procuram transmitir informações sobre eventos históricos, de modo a
manter uma perspectiva histórica e, ao mesmo tempo, estabelecer fortes ligações com o
presente (ICOM, 2001).
Ao observamos os memoriais em funcionamento no Brasil, porém, constatamos
que elas apresentam, em sua maior parte, os mesmos sentidos propostos pelo Memorial
Dom Lucas. Vale dizer assim que os nossos memoriais, em geral, não são voltados para
memórias dolorosas, para sobreviventes de crimes, ditaduras ou até mesmo para questões
relativas à diáspora africana, ou seja, não memorializam as vítimas de crimes do Estado.16
Os memoriais brasileiros, a exemplo do Memorial Dom Lucas, buscam se constituir antes

“Eu tenho percebido que um projeto memorial sempre começa na sociedade civil, idealizado por parentes
das vítimas, sobreviventes, e amigos etc. Eles formam algum tipo de associação e apresentam o conceito e
a missão do lugar. Em seguida, estabelecem redes de cooperação e iniciam captação financeira. Uma vez
capitaneada, eles podem ‘vender’ a ideia para políticos e a sociedade civil com vistas à materialização da
ideia. Eu estou interessada em observar como todas as partes envolvidas desenvolvem suas emoções e
políticas: sobreviventes, familiares das vítimas, amigos, grupos escolares, grupos políticos, arquitetos,
artistas e investidores, isso é, um grupo buscando produzir memória e outro grupo buscando retorno
financeiro” (tradução nossa). (Texto de email de Erika Doss enviado ao autor no segundo semestre de 2016,
em virtude de contatos mantidos sobre a questão dos memoriais no atual contexto do Brasil e do exterior).
16
São poucas as instituições memoriais instituídas em homenagens às vítimas de Estado no país. Entre elas
se encontra o Memorial dos Pretos Novos, órgão do Instituto de Pesquisa e Memória dos Pretos Novos
(IPN), cujo objetivo é refletir sobre a escravidão no Brasil. Instalado na área portuária da cidade do Rio de
Janeiro, o Memorial é um sitio arqueológico oriundo de um cemitério de escravos que ali funcionou entre
os séculos XVIII e XIX. Após trabalhos de historiadores e arqueólogos foram localizados ossadas e outros
artefatos. Já o Memorial da Resistência de São Paulo é uma instituição dedicada à preservação e à
musealização da memória da resistência e da repressão política no Brasil de 1889 à atualidade. (Cf.
http://www.museusdorio.com.br/joomla/index.php?option=com_k2&view=item&id=83:memorial-dospretos-novos e www.memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/default.aspx?mn=4&c=83&s=0).
15
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de tudo como lugares de honra, glória e exaltação de homens públicos considerados
dignos de serem lembrados e comemorados. O Guia Brasileiro de Museus de 2011
contabilizava, naquele ano, 101 memoriais, espalhados por todo o país e voltados, em sua
maior parte, para a exaltação de memória de homens públicos, sobretudo políticos e
juristas, mas também religiosos e agentes de movimentos sociais.
Ressalvamos, desde já, que não reconhecemos os memoriais como lugares
exclusivos de sofrimento ou de luto, como afirma Williams (2007). Entendemos que
existem memoriais, especialmente no Brasil, voltados para acontecimentos triunfais, para
comemorar vitórias ou para a exaltação de trajetórias consideradas exemplares. Segundo
James Young (1993, p. 3), os memoriais podem ser “just as memorials have marked past
victories”17. Na sua opinião, projetos de memória e lugares de memória recorrem a
estratégias que possibilitam a criação de uma identidade local e a permanência de uma
ausência, fomentando, dessa forma, a renovação de sua atuação:

At this point, a clarification of terms may be in order. Many presume
that “memorials” recall only past deaths or tragic events and provide
places to mourn, while “monuments” remain essentially celebratory
marks of triumphs and heroic individuals. 18

Como compartilhamos da visão de Young, seu trabalho servirá de norte para que
possamos compreender e analisar as estratégias e os interesses dos agentes que se
propõem a criar memoriais no Brasil voltados para histórias de vida tidas como
exemplares. Visto serem escassas as referências ao conceito de “memorial” como lugar
de memória, principalmente na literatura brasileira, identificamos ser nossa reflexão uma
pequena contribuição para esse campo de estudos. Entendemos o Memorial Dom Lucas
(e, por extensão, seus congêneres brasileiros), em consonância com Young, como um
lugar dinâmico, monumental e engrandecedor de lembranças, que surgiu a partir de
diferentes interesses da família do homenageado e da Igreja Católica local, atual
administradora do espaço.

“Somente para marcar vitórias passadas.” (tradução nossa).
“Neste ponto, uma clarificação dos termos pode estar em ordem. Muitos presumem que ‘memoriais’
recordam apenas mortes ou trágicos acontecimentos, são lugares para lamentar, enquanto ‘monumentos’
permanecem como marcos celebratórios de triunfos e heróis” (tradução nossa).
17
18
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTO E PERSONAGENS

1.1. A família Moreira Neves e seus filhos mais prestigiosos

Esta seção aborda, de forma pontual, a história da família Neves e as biografias
de dom Lucas e de sua irmã Stella, pois ela, além de ter exercido importante papel político
e social em São João Del Rei, foi a instituidora do Memorial. Os documentos que nos
serviram de base foram a árvore genealógica da família, elaborada nos anos 1980, e o
testamento do primeiro núcleo da família Neves estabelecido na cidade. Para a redação
dos dados biográficos de dom Lucas, recorremos sobretudo à entrevista concedida a
François Vayne, lançada postumamente em 2006, a reportagens de jornais e ao trabalho
do historiador norte-americano Kenneth Serbin (2001)
As primeiras referências sobre a família Neves remontam ao alferes José Antônio
das Neves, natural de Angra do Heroísmo, capital da ilha Terceira, no arquipélago dos
Açores, que se transferiu para o Brasil no início do século XIX. Estabelecido em Minas
Gerais, casou-se com Ana Luísa de Lacerda, no dia 28 de outubro de 1804.19 Dessa união
nasceram sete filhos: Tibério, Juvêncio, Belizandra, Galdino, Galeano, Arcádio e Joviano.
Arcádio Bernardino das Neves, o sexto filho do casal, é o patriarca do núcleo familiar
de dom Lucas. Nascido em São João Del Rei em 11 de março de 1830, casou-se com
Joanna Baptista de Jesus Teixeira, com que teve seu primeiro filho, Antônio
Bernardino das Neves, em 1860. Após a morte da esposa em 1865, Arcádio casou-se uma
segunda vez, agora com Anna Rita da Mota, e dessa união nasceram cinco filhos.
Telêmaco Neves nasceu em São João Del Rei em 1898, filho de Antônio
Bernardino das Neves. Após a morte do pai começou a trabalhar como oficial de
sapateiro, aos 12 anos de idade; na mesma época, foi conduzido à escola de música local,
mantida pelo influente maestro Martiniano Ribeiro Bastos em sua casa. Ali, Telêmaco
obteve a oportunidade de aprender diferentes instrumentos musicais, passando a fazer
parte da bicentenária Orquestra Ribeiro Bastos. Em 1940, assumiu a direção e a regência
da orquestra (NEVES, 1987), assegurando a sua continuidade e zelando pelos
compromissos musicais com as irmandades religiosas locais. No mais,

19

Ana Luísa Correia de Lacerda Chaves. Testamento Pessoal. São João Del Rei. Séc. XIX. Acervo pessoal
do autor.
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Telêmaco Neves prosseguiu os aspectos organizativos da gestão da
Ribeiro Bastos. Foi ele o responsável pelo início das obras da sede da
orquestra; da mesma forma, coube a ele formalizar a estrutura
administrativa da corporação, através dos estatutos aprovados em 26 de
novembro de 1949 (NEVES, 1987, p. 162).

No que tange à vida pessoal, Telêmaco casou-se em 1924 com Margarida
Alacoque e dessa união sobreviveram nove filhos. O filho mais velho foi Luiz, nascido
em 1925, seguido de Elsa Rosa (1927); Maria Stella (1928); Cecilia (1930); Ruth (1932);
Judith (1934); Margarida (1938); Marlene (1939) e José Maria Neves (1943).
Nascido em 16 de setembro de 1925, dom Lucas foi batizado com o nome Luiz
Moreira Neves. O futuro prelado nasceu em uma época em que a Igreja Católica
reassumia seu protagonismo na sociedade brasileira após os anos de separação entre a
Igreja e o Estado na Primeira República. A chamada Restauração Católica se baseava na
ideologia da neocristandade, que defendia um monopólio religioso e incluía subvenções
do Estado para os trabalhos sociais da Igreja. O catolicismo reconquistava, assim, sua
condição de religião oficial, “(...) uma conquista extraordinária, em comparação com os
casos de países como México, Chile, Cuba e França, onde a Igreja não conseguiu entrar
novamente no domínio público” (SERBIN, 2001, p. 82).
De acordo com dom Lucas, sua vocação foi alimentada por um ambiente
extremamente religioso. Seus pais participavam de diversas irmandades e grupos
religiosos da cidade. Além da influência familiar, os padres franciscanos holandeses de
São João Del Rei foram fundamentais nesse processo vocacional (NEVES; VAYNE,
2006, p. 10).
Em 1938, Luiz iniciou seus estudos no seminário menor de Mariana, onde
permaneceu por cinco anos. Em 1943 solicitou sua transferência para a Ordem dos Frades
Dominicanos, vindo a residir primeiramente em São Paulo, no convento de Santo Alberto
Magno. No dia 6 de março de 1944, emitiu os primeiros votos religiosos e passou a se
chamar frei Lucas. A partir de 1947, iniciou estudos teológicos no convento de Saint
Maximin, no departamento do Var,no sul da França.
Frei Lucas atribuía sua escolha pela ordem dominicana à influência do frei
Sebastian Tauzin, frade dominicano de Bordeaux, que viveu muitos anos em Minas
Gerais como missionário, celebrando e organizando retiros em diferentes cidades. De
passagem por São João Del Rei no final dos anos 1930, ele despertou o interesse de Luiz
pela ordem dominicana (NEVES; VAYNE, 2006, p. 11), que, no final dos anos 1930,
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gozava de grande prestígio. Afinal, o cardeal Eugenio Pacelli, que ingressou na ordem
dominicana em 1935, foi eleito Papa Pio XII, e com isso a Igreja teve como seu líder
máximo, até 1958, ano da sua morte, um dominicano (GASPARETTO JUNIOR, s.d.).
Em julho de 1950, frei Lucas foi ordenado frade dominicano. De volta ao Brasil
em 1952, aqui assumiu diferentes cargos. Foi coordenador do Movimento Familiar
Cristão (MFC) e da Juventude Estudantil Católica (JEC), redator da revista Santo Rosário
e vice-mestre dos noviços na Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, no bairro do Leme,
no Rio de Janeiro. Ainda na década de 1950, com o apoio de dom Jaime de Barros
Câmara, cardeal do Rio de Janeiro, coordenou a Escola de Teatro da Ação Social
Arquidiocesana (ASA), mantendo contato com artistas, críticos e professores, dentre os
quais Barbara Heliodora, Maria Clara Machado e Napoleão Muniz Freire. No período de
1959 a 1965 atou no Movimento Familiar Cristão (MFC) como vice-presidente, posição
na qual manteve contato com líderes religiosos da América Latina. Nesse período, até
1965, dirigiu a revista Mensageiro do Santo Rosário, dos frades dominicanos.
Dois anos depois, em 1967, foi nomeado pelo Papa Paulo VI bispo auxiliar do
cardeal Agnelo Rossi, em São Paulo, e confirmado em 1970 como auxiliar de dom Paulo
Evaristo Arns, desempenhando essas funções até 1974. Nesse período, tornou-se ainda
líder da “área de comunicações da arquidiocese de São Paulo e da CNBB e, assim, falava
em nome do episcopado inteiro sobre assuntos de imprensa” (SERBIN, 2001, p. 350).
A indicação de dom Lucas para altos cargos na Igreja Católica sempre repercutiu
em São João Del Rei. Suas visitas à cidade eram motivo de homenagens e comemorações
por parte das autoridades eclesiásticas locais.

Em 29 de agosto de 1967, o Jornal do Brasil publicava com destaque a
cerimônia de sagração do então frade dominicano Lucas Moreira
Neves. Dom Agnelo Rossi, cardeal de São Paulo, realizou em São João
Del Rei a primeira Sagração Episcopal em praça pública, ajudado por
27 bispos católicos de todo país.20

20

50 ANOS de sacerdócio. Encarte comemorativo. Gazeta de São João del-Rei, São João del-Rei, ano II,
v. 101. 30 jun. 2000.
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Figura 4. Dom Lucas Moreira Neves após celebração em São João Del Rei por sua nomeação
cardinalato. 1987. Fonte: Acervo pessoal do autor

Entre 1970 e 1974, Lucas participou, ao lado de outros bispos e cardeais
brasileiros, da Comissão Bipartite21, cuja função era manter a comunicação do episcopado
com comandantes militares e emitir notas oficiais em nome da comissão. A comissão
funcionou até o rompimento dos religiosos com os militares após ataques a integrantes da
Juventude Estudantil Católica (JEC), da Juventude Operária Católica (JOC) e à sede do
Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento (Ibrades). 22 Nessa ocasião, dom Lucas
queixou-se – primeiro pessoalmente e, em seguida, através de carta – ao presidente
general Emílio Garrastazu Médici sobre o sistema repressivo do governo brasileiro:

Como brasileiro, preocupa-me, senhor Presidente, a imagem do Brasil
que hoje se projeta no estrangeiro. Ora, sei com certeza que, a estas
horas, o tratamento infligido ao Comitê Nacional da JOC, ao seu
assistente latino-americano e até, indiretamente, ao seu presidente
mundial e o modo de tratar o bispo responsável pelo apostolado dos
leigos já está repercutindo lá fora e criando, outra vez, na opinião
pública mundial, a imagem de uma verdadeira perseguição à Igreja, a
seus sacerdotes e leigos em nosso País (SERBIN, 2001, p. 196).

21

Comissão secreta, montada no período militar, formada por membros da alta hierarquia da Igreja Católica
e das Forças Armadas. Funcionou em meados da década de 1970, com o objetivo de manter um diálogo da
Igreja com alto comando militar, representado pelo general Antônio Carlos Muricy, chefe do Estado- Maior
do Exército (SERBIN, 2001, p. 21).
22
Disponível em < http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-moreira-neves>.
Acesso em 25/05/2017
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Dentre as suas atividades naquela arquidiocese, dom Lucas visitou presos políticos
no DOPS, e em julho de 1973, defendeu a apuração da morte do estudante Alexandre
Vannuchi Leme pela comissão. Contudo, foi bastante criticado pela ala progressista da
Igreja porque teria se recusado a testemunhar sobre as marcas de tortura no frei
dominicano Tito de Alencar.23(SERBIN, 2001). No depoimento redigido na prisão em
fevereiro de 1970, Tito declarou que:

Na segunda noite recebi a visita do juiz auditor, acompanhado de um
padre do convento e um bispo auxiliar de São Paulo. Haviam sido
avisados pelos presos políticos do presídio Tiradentes. Um médico do
hospital examinou-me à frente deles mostrando os hematomas e
cicatrizes, os pontos recebidos no Hospital das Clínicas e as marcas de
tortura (ALENCAR, 1970).

Na entrevista concedida a Vayne, dom Lucas afirma que preferia dialogar
diretamente com o comando militar, em vez de fazer denúncias na imprensa:

Os guerrilheiros haviam prendido, como refém, o embaixador da Suíça.
Eles tinham conseguido, em troca, a libertação de Tito de Alencar. Esse
jovem dominicano sofreu muito por uma causa que ele acreditava justa.
Irmão Tito foi jogado na guerrilha por irresponsáveis que nada
arriscaram. Frágil de temperamento, Tito foi vítima daqueles que o
incitaram ao fanatismo. Como bispo de São Paulo, eu procurei visitar e
consolar os prisioneiros, dentre os quais esse frade. Que outra coisa
poderia eu fazer? (NEVES; VAYNE; 2006, p. 41).

Em 1974, dom Lucas foi transferido para o Vaticano, ocupando, inicialmente, o
cargo de vice-presidente do Conselho dos Leigos (1974-1979) e, em seguida, o de
secretário da Congregação dos Bispos e do Colégio dos Cardeais (1979-1987). Na mesma
época, em 1979, recebeu o título de arcebispo. Exerceu esses cargos até 1987, quando
retornou ao Brasil na condição de primaz do país. Dom Lucas foi nomeado arcebispo da
arquidiocese de Salvador, Bahia, pelo Papa João Paulo II e, no ano seguinte, indicado a
cardeal. Por essa época, era grande o seu prestígio em São João Del Rei, pelo fato de ter
sido o primeiro cardeal nascido na cidade. A Igreja local fazia de seu nome uma referência

23

Em 1970, frei Tito foi incluído na lista de presos políticos trocados pelo embaixador suíço Giovanni
Bucher. Estabeleceu-se na França e suicidou-se em um convento dominicano localizado em Évreux, em
1974. As causas de sua prisão e tortura foram investigadas pela Comissão da Verdade. Disponível em:
<http://www.desaparecidospoliticos.org.br/pessoa.php?id=248&m=3>. Acesso em: 20 jul. 2016.
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para a comunidade, como uma figura religiosa exemplar do clero brasileiro. Por ocasião
das comemorações de suas bodas de ouro como sacerdote, um jornal local afirmava não
ser “essa a primeira vez que Dom Lucas mobiliza a comunidade religiosa em torno de seu
nome, atraindo para São João Del Rei a atenção do país”24
Após 13 anos em Roma, o então arcebispo de Salvador provocou celeuma com
adeptos de cultos afro-brasileiros ao proibir a lavagem da escadaria da igreja do Bonfim
e a participação de padres na celebração de missas em homenagens a eventos de matriz
africana:

É preciso escolher entre os cultos afro-brasileiros e o cristianismo... não
se pode, ao mesmo tempo, render um culto a Olorum e seus
“intermediários”, os orixás, e a deusa Iemanjá, proclamando-se
discípulo do Cristo e Senhor. A cultura iorubá pode se completar na
cultura cristã, libertando-se dos grilhões do paganismo. Eu denuncio a
utilização política e turística do Candomblé. (NEVES; VAYNE, 2006,
p. 61).

Em setembro de 1988, recebeu o barrete cardinalício de João Paulo II, integrando
o primeiro grupo do clero brasileiro ordenado por esse Papa. No mesmo mês, foi
derrotado em eleições da CNBB por dom Luciano Mendes de Almeida, candidato da ala
progressista. Dom Lucas não gostava de ser rotulado como conservador, tendo afirmado
que “as etiquetas são feitas para insetos nos laboratórios. Tenho uma soberana indiferença
por aqueles que colocam etiquetas nas pessoas” (NEVES; VAYNE, 2006, p. 58).
Dom Lucas foi também um “bispo jornalista”. Escreveu artigos para diversos
jornais brasileiros, apoiou a criação da primeira rede de TV católica, a Rede Vida, reabriu
a Rádio Vida, um conglomerado de rádios católicas da Bahia, e instituiu a Fundação Dom
Avelar Brandão Vilela, voltada para a comunicação de sua arquidiocese. Em 1993, com
a publicação do artigo “J’accuse”, denunciou a mídia provocando polêmica contra os
veículos televisivos.25 O artigo apresentava uma crítica ao poder da mídia na sociedade
brasileira, e foi publicado após o assassinato de uma atriz.26
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Na década de 1990, a Igreja Católica brasileira seguia um movimento que buscava
inovar nas formas de doutrinação com músicas, adorações, pregações e palestras de forma
empolgadas, contudo, mantinham-se fieis a doutrina católica e as determinações de Roma
- a Renovação Carismática, movimento surgido em diversas igrejas do país e fomentado
pelo uso de marketing e pela apresentação de padres cantores na grande mídia; por outro
lado, havia um movimento em declínio, mas com líderes ainda ativos, a Teologia da
Libertação, corrente de esquerda e politizada que havia estimulado o surgimento das
comunidades eclesiais de base. A posição de dom Lucas era bastante clara. Se por um
lado, considerava a Teologia da Libertação um movimento de “certos grupos da Igreja,
voltados para a politização da fé”, por outro incentivava os líderes da Renovação
Carismática, por entender que ali estava o cerne de um revigoramento da Igreja brasileira:
“Eu abençoo (...) a Renovação Carismática, pois graças a esse movimento, que se
desenvolve há dez anos, grande número de paróquias foram reanimadas” (NEVES,
VAYNE,2006, p.92).
Em 1995, foi eleito presidente da CNBB, após o segundo mandato de dom
Luciano Mendes de Almeida e os mais de vinte anos em que a entidade foi dirigida por
prelados com perfil mais progressista. Sua vitória sobre dom Jayme Henrique Chemello,
considerado progressista por enfatizar questões sociais, foi vista como uma aproximação
da CNBB com o Vaticano.27 Em julho do ano seguinte, outro acontecimento importante:
foi eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL), na vaga de Abgar Renault. A
ascensão a diferentes cargos e o fato de a mídia nacional dar grande cobertura à sua vida
repercutiram positivamente em São João Del Rei, dando margem a conjecturas, como a
de ter seu nome cotado como eventual substituto do Papa João Paulo II e, assim, de se ter
um Papa brasileiro.28
Em 1998, dom Lucas renunciou à presidência da CNBB e ao título de primaz do
Brasil, atendendo a convite do Papa João Paulo II para ocupar a presidência da
Congregação dos Bispos e a Pontifícia Comissão para a América Latina. Foi nomeado
um dos sete cardeais-bispos da Igreja Católica e obteve direitos sobre uma das sete
dioceses situadas em Roma, a de Sabina Poggio Mirteto. 29 Apesar da idade avançada,
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exerceu esses cargos por dois anos, até que em 2000 apresentou carta de renúncia ao Papa,
alegando motivos de saúde. Ainda permaneceu no Vaticano como conselheiro de diversos
dicastérios.30 Foi por essa época que começou a conversar com seus irmãos acerca do
projeto de institucionalização de um lugar para sua memória em São João del-Rei.
Dom Lucas faleceu em Roma, no dia 8 de setembro de 2002. Após as exéquias
celebradas por João Paulo II no Vaticano, seu corpo foi transferido para o Brasil e
sepultado na capela-mor da Catedral Basílica Primacial de Salvador, em 16 de setembro
de 2002.
Após a morte de dom Lucas, Maria Stella Neves Valle assumiu o protagonismo
na institucionalização da memória do irmão. Terceira filha do casal Telêmaco Neves e
Margarida Alacoque, Stella viveu sempre em São João Del Rei. Maestrina da Orquestra
Ribeiro Bastos por 36 anos e conselheira de algumas instituições, entre as quais o Centro
de Referência Musicológica (Cerem)31, foi uma figura de destaque na vida cultural e
política da cidade. A professora e diretora do Centro de Artes da Universidade Federal de
Ouro Preto, Anna Maria Parsons, sua amiga de longa data, afirma que a criação do Cerem,
espaço de memória da música colonial mineira, se deveu à dedicação de Stella:

O CEREM encontrou em Stella o apoio generoso na doação do imóvel
que é sua sede, e também como doadora da quase totalidade do acervo
musical que o compõe. Stella é conselheira vitalícia do CEREM e sua
colaboradora assídua. (PARSONS, 2008).

O relacionamento entre dom Lucas e os irmãos, embora respeitoso, pode ser
descrito como distante. Contudo, em relação a Stella era diferente, tendo sempre havido
uma admiração mútua. Dom Lucas certamente admirava o fato de a irmã ter assumido a
regência da Orquestra Ribeiro Bastos, dando continuidade ao trabalho do pai. Ambos
sempre mantiveram proximidade: “Pela idade, ela sempre foi a irmã mais próxima do

Sabinna-Poggio-Mirteto; 7) Velletri-Segni. Disponível em:
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em 2003. A instituição foi assumida pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) em 2010.
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cardeal”.32 Stella trabalhou intensamente em São João Del Rei para enaltecer a biografia
do irmão, recorrendo a um discurso de exaltação e celebração da sua trajetória.

Figura 5. dom Lucas em viagem à cidade natal, em 1987,
em companhia de Stella Neves. Fonte: Acervo do autor

No ano de 2000, foi uma das organizadoras das comemorações dos 50 anos de
sacerdócio de dom Lucas em São João Del Rei. O jornal Gazeta de São João del-Rei, em
sua edição de 30 de junho de 2000, informa que a celebração se estendeu por três dias de
cerimônias religiosas, mobilizando diferentes agentes, incluindo cardeais, bispos e padres
de diferentes regiões do país. O jornal afirma ainda que

Cerca de 2 mil convidados, entre cardeais, bispos, padres, dominicanos
e acompanhantes, além de políticos e autoridades de todos os estados
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do país, estão sendo aguardados para um dos principais eventos
religiosos da cidade nos últimos tempos [...]. 33

Em 2002, após a morte do irmão, Stella deu prosseguimento às tratativas de
criação do memorial, respeitando a sua vontade. A instituição foi inspirada no memorial
do ex-presidente Tancredo Neves em São João Del Rei, fundado em 1990. Em 2003,
contando com seu capital político na cidade, Stella mobilizou uma rede de colaboradores
locais, entre os quais as suas irmãs, que doaram suas partes imobiliárias do imóvel da
família para o Memorial, a Igreja Católica local, através da diocese que se tornou
administradora da memória do cardeal, além de personalidades locais que colaboraram
com o empreendimento gerido por Stella. Em 2013, nas comemorações pelos dez anos de
funcionamento da instituição, ela destacou em entrevista as atrações do Memorial:

No espaço há muito para se ver, ler e admirar. Há mais de 50 mil livros.
Dom Lucas falava, além de português, italiano, francês, inglês, alemão,
russo, latim e espanhol. Temos paramentos, fotos, quadros [...]. Não
podíamos ficar com todo esse material em nossa casa, então decidimos
comprar o imóvel e fazer o memorial [...]. 34

Stella dedicou seus últimos anos de vida à regência da orquestra e, principalmente,
à memória do irmão, criando estratégias de atualização do acervo no espaço fundado por
ela:

E é entre a Igreja de São Francisco, a Matriz, o Pilar e a rua Santo
Antônio, onde vive, perto da sede da Ribeiro Bastos, que se pode
encontrá-la ensinando, regendo, cuidando da memória do irmão – do
mais velho – no Memorial Dom Lucas Moreira Neves, que abriga a
biblioteca do cardeal, em um sobrado restaurado pela família em frente
à Matriz [...]. (NUCCI; SCALZO, 2012, p. 43).
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Figura 6: Maria Stella Neves regendo a Orquestra Ribeiro Bastos, aos 83 anos, um ano antes de
falecer. 2012. Fonte: Acervo de Luciano Trindade

Maria Stella Neves faleceu em 2013, aos 84 anos de idade, reconhecida pelos mais
jovens e pela comunidade como uma agente atuante na manutenção da Orquestra Ribeiro
Bastos. Foi igualmente reconhecida como instituidora e guardiã de um lugar de memória
para o irmão, assumindo, com recorrência, o papel de narradora da memória do cardeal35.
Nesse sentido, preencheu os requisitos apresentados por Gomes (1996, p. 7) para quem a
guardiã da memória é o “narrador privilegiado da história de um grupo”. A professora
Anna Maria Parsons destaca a atuação de Stella em prol da memória da coletividade local,
em declaração feita por ocasião do falecimento da amiga:

Não acredito em perda pela morte. O exemplo, o legado de ter sido um
elo contínuo na cadeia cultural é a consideração que se impõe acima da
perda afetiva. A Stella tinha uma consciência comunitária, e o altruísmo
dela tinha raízes nesta consciência humilde de que cada um de nós nada
é sem o todo [...]. (PARSONS, 2013).

35

idem
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1.2. A cidade de São João Del Rei, sua diocese e seus lugares de memória

Nossa intenção, ao contextualizar a cidade e a diocese, é apresentar, de forma
breve, seu histórico e suas conexões com os Neves e o Memorial Dom Lucas, situando o
leitor sobre as iniciativas da família para instituir seus interesses na comunidade, tendo a
Igreja Católica local como suporte.
Um dos maiores municípios do centro-oeste de Minas Gerais, com uma área de
1.464 km2 e localizada a 230 quilômetros de Belo Horizonte, São João Del Rei faz
fronteira com os municípios de Tiradentes, Rio das Mortes e Prados. Sua população
chegava a 88.405 habitantes em 2015 (IBGE, 2015). Fundado em 1701 pelo bandeirante
paulista Tomé Portes Del Rei, o povoado foi crescendo com a exploração das minas de
ouro por escravos ao longo do século XVIII. Somente no centro histórico da cidade já
foram mapeadas mais de 20 minas, que praticamente se interligam no subsolo da cidade.
Desde 2015, há parcerias com a Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) para
a exploração turística desses locais.
As igrejas ocupam lugar de destaque entre as atrações turísticas da cidade.
Construídas no estilo conhecido por “barroco mineiro”, em meados do século XVIII, são
consideradas joias raras do patrimônio nacional. Uma das mais antigas é a Igreja Matriz,
erguida sobre uma velha capela de 1703. A construção da nova matriz ocorreu entre 1820
e 1844 e contou com a participação de diversos artistas, tanto na pintura como na talharia
(VIEGAS, 1969, p. 239). Em 1960, após a instalação da diocese, recebeu o título de
catedral basílica. Entretanto, dentre todas as igrejas da cidade, certamente a igreja de São
Francisco de Assis é a que mais se destaca. O templo, cuja construção foi iniciada em
1774 em substituição a uma antiga capela, é um dos mais suntuosos de Minas Gerais e
um marco na arte barroca colonial. Seu desenho original, atribuído a Aleijadinho, foi mais
tarde modificado por Francisco Cerqueira.36
O calendário anual litúrgico da cidade inclui diversas procissões e cerimônias
religiosas, realizadas por diferentes irmandades. O auge acontece na Semana Santa, com
diversas cerimônias tradicionais, como o Ofício de Trevas, que tem lugar na catedral da
cidade. São João Del Rei mantém ainda uma tradição bicentenária durante as sextas-feiras
da Quaresma: o cortejo da Encomendação de Almas, realizado durante a madrugada, que

36
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percorre sete igrejas e cemitérios da cidade. Trata-se de uma cerimônia que não conta
com a presença de religiosos, sendo conduzida pelo mais velho do grupo. Os cantos,
entoados em latim, são executados por músicos das orquestras sacras da cidade, atraindo
a atenção de turistas e visitantes.37
Outros eventos turísticos importantes são o Carnaval e o Inverno Cultural, este
último mantido pela UFSJ. Em 2016, o carnaval da cidade contou com a participação de
46 blocos e, segundo a prefeitura, cerca de 50 mil turistas passaram pela cidade.38 Já o
Inverno Cultural é realizado no mês de julho e atualmente está em sua 29ª edição,
envolvendo diferentes agentes e atraindo um intenso fluxo de turistas para a cidade. Além
dessas festividades, as autoridades políticas e religiosas investiram na criação de lugares
para a memória coletiva ou para a memória de figuras públicas consideradas de destaque
e de prestígio nacional.39 Para Heymann (2011, p. 78),
As elites sempre erigiram lugares para preservar a sua memória, tanto
coletivamente, em espaços e manifestações consagrados a
determinados grupos, como individualmente, situação no qual o foco é
colocado sobre uma trajetória pessoal.

Alguns espaços de memória existentes na cidade foram erguidos em homenagem
a “personalidades históricas”, como Tancredo Neves, e dom Lucas Moreira Neves. Os
herdeiros dessas memórias usaram a cidade como campo para materializá-las e ritualizálas.
Após a morte de Tancredo Neves, em 1985, foi criada a Fundação Presidente
Tancredo Neves, em Belo Horizonte. Anos depois, a viúva do ex-presidente, Risoleta
Neves, em parceria com a Prefeitura de São João Del Rei, captou recursos junto à empresa
Souza Cruz para a instituição de um memorial na cidade, inaugurado em 8 de dezembro
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de 1990. Vale registrar que esse memorial não abriga mais o acervo do ex-presidente,
tendo sido o material integralmente doado ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. 40

Figura 7. Tancredo Neves, Dom Lucas M. Neves e Risoleta Neves. São João
del Rei, 1984. (Arquivo Tancredo Neves/CPDOC/FGV. Disponível em:
http://www.novocpdoc.fgv.br/accessus/fotos/TN/TNFOTO0545.jpg)

O memorial funciona em um sobrado cedido pela Prefeitura, atualmente
administrado pela família do ex-presidente. Nos últimos anos, a instituição vem captando
aportes financeiros de diferentes órgãos governamentais e do terceiro setor. 41 O estatuto
da Fundação Tancredo Neves, adaptado por Stella Neves, serviu de base para o da
Fundação Memorial Dom Lucas.
O fato de dois “memoriais” de São João Del Rei abrigarem lugares de memória
de membros ilustres da família Neves deixa claro a eficácia das redes locais que se
articularam em prol desses empreendimentos. O papel desempenhado pelas herdeiras
dessas memórias – a viúva do ex-presidente, Risoleta Neves, e a irmã do cardeal, Stella
Neves – foi imprescindível na criação desses lugares. 42 Além disso, a Igreja Católica
40
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local, através de sua diocese, é também uma agente nesse campo de memória,
funcionando como guardiã, instituidora e mantenedora da memória de personagens
religiosos locais.
A diocese de São João del-Rei foi criada por decreto do Papa João XXIII, através
da bula papal Quandoquidem novae, em 21 de maio de 1960, desmembrada da diocese
de Juiz de Fora. 43 Sua criação fez parte de um amplo movimento observado na década de
1960, quando surgiram mais seis dioceses na região Sudeste do Brasil: três em Minas
Gerais – Teófilo Otoni, também em 1960, Paracatu e Uberlândia, ambas em 1962; e três
no estado do Rio de Janeiro – Volta Redonda, Nova Friburgo e Nova Iguaçu, todas elas
em 1965. Atualmente a diocese de São João del-Rei está dividida em quatro foranias que
reúnem um total de 40 paróquias, e integra a Região Leste 2 na CNBB, formada por 28
dioceses de Minas Gerais.
Ainda em 1960, dom Delfim Ribeiro Guedes foi nomeado primeiro bispo de São
João del-Rei. Ele permaneceu no cargo até 1984, quando foi substituído por dom Antonio
Carlos de Mesquita, bispo diocesano entre 1984 e 1996. Neste último ano, dom Waldemar
Chaves de Araújo foi nomeado terceiro bispo da cidade. Por ser o responsável pela igreja
local na época da doação do memorial à diocese de São João Del Rei, dom Waldemar foi
um dos agentes responsáveis pela institucionalização da memória de dom Lucas. Esse
fato ocorreu na inauguração do Memorial, em 16 de setembro de 2003, mas o ato não
consta na escritura da instituição, estando somente registrado no Livro de Atas. Para a
diocese significou, segundo declarações de dom Waldemar, a responsabilidade de
administrar um grande acervo e a possibilidade de reconhecimento intelectual, científico
e espiritual em um espaço evangelizador para todos os visitantes.44 Dom Waldemar foi
substituído por dom Celio de Oliveira Goulart em julho de 2010.

idealizado pelo poeta Bento Ernesto Junior. Em 1945, na inauguração da Academia Brasileira de Música,
tornou-se patrono da cadeira número 12 da entidade (TIRADO, 2009). Em 1954, voltou a ser homenageado,
desta feita com a inauguração do Conservatório Estadual de Música Padre José Maria Xavier, que
anualmente homenageia seu patrono durante uma semana no mês de agosto. Em 2014, autoridades de São
João Del Rei inauguraram um monumento em homenagem a Nhá Chica, beatificada pela Igreja Católica,
em 2013. Francisca de Paula de Jesus, conhecida com Nhá Chica, foi filha e neta de escravos. Nascida em
1810, em Santo Antônio do Rio das Mortes, distrito de São João Del Rei, mudou-se ainda criança para
Baependi. Vivendo como leiga, durante 30 anos reuniu doações e construiu uma capela naquela cidade.
Além disso, diz-se que vivia para o assistencialismo dos mais pobres. O evento de inauguração do
monumento em sua homenagem realizou-se na Semana da Consciência Negra. Segundo Rogério Bosco,
conselheiro da Associação de Artesãos, Moradores e Amigos do Rio das Mortes (AAMAR), o objetivo foi
instituir um espaço para a memória de Nhá Chica, tendo em vista “incentivar o turismo religioso e, aos
poucos, explorar outras ações que podem ser desenvolvidas, como o turismo ecológico na região42
43
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As conexões entre a família Neves e a Igreja Católica em São João Del Rei se
firmaram ao longo dos anos. Stella Neves, assim como o pai, trabalhou durante muito
tempo como voluntária nos serviços musicais e religiosos da cidade. A Orquestra Ribeiro
Bastos mantém contratos bicentenários com as principais irmandades locais para diversas
festividades sacras. Conforme afirmou Stella, “o que mais marcou minha vida foi a
orquestra. Sinto-me muito responsável por sua manutenção. A Ribeiro Bastos atua, mais
ou menos, 250 vezes por ano” (NUCCI; SCALZO, 2012, p. 43).
Diversas cerimônias religiosas foram organizadas conjuntamente pela família
Moreira Neves e pela diocese nas diversas visitas de dom Lucas a São João Del Rei. Em
2000, por exemplo, a comemoração de 50 anos de sacerdócio de dom Lucas contou com
a participação de diversas autoridades e de familiares do bispo. O principal jornal local, a
Gazeta de São João del-Rei, assim informava:

A comunidade religiosa sanjoanense acelera os últimos preparativos
para a comemoração, de 6 a 9 de julho, do cinquentenário Áureo
Sacerdotal de Dom Lucas na Catedral Basílica de Nossa Senhora do
Pilar. Na mesma ocasião, será comemorado o centenário de dona
Margarida Alacoque Moreira Neves, mãe de Dom Lucas, com missa
sábado, 8 de julho. Há dois anos, a família comemorou o centenário do
maestro Telêmaco Victor Neves, pai do Cardeal.45

A relação da Igreja Católica local, de sua diocese e de seus agentes com a família
Moreira Neves construiu-se, pois, de forma sólida e colaborativa, permitindo que a
herdeira da memória de dom Lucas ali encontrasse o suporte para a realização de seus
projetos.
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50 ANOS de sacerdócio. Encarte comemorativo. Gazeta de São João del-Rei, São João del-Rei, ano II,
v. 101. 30 jun. 2000.
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1.3 A Fundação Memorial Dom Lucas Moreira Neves
Após a morte de dom Lucas, a projeção de Stella Neves na comunidade foi vital
para que ela se tornasse, sem quaisquer disputas familiares, a herdeira da memória do
irmão. Ela era a única a possuir, além de capital simbólico, recursos financeiros próprios
para custear todo o projeto de memória.
A primeira medida tomada por Stella que envolveu outros agentes no processo foi
a doação do Memorial à diocese local, conforme consta no Livro de Atas. A diocese seria
a responsável pela “manutenção” da memória de dom Lucas. Em termos práticos, isso
significava que, após o falecimento de Stella Neves, a diocese ficaria responsável por
todo patrimônio do Memorial. A doação ocorreu oficialmente na noite da inauguração da
instituição, mas durante os dez anos de mandato de Stella, ela foi a única responsável pela
gestão institucional. Assim, a transferência somente ocorreria, de fato, após seu
falecimento, em 2013.
Stella Neves convidou primeiramente o monsenhor padre Sebastião Raimundo de
Paiva, importante agente religioso local e responsável pela catedral basílica de São João
del-Rei, para a presidência do memorial Em seguida, convidou Paulo Rezende, então
provedor de honra da bicentenária irmandade religiosa do Santíssimo Sacramento, uma
das mantenedoras das festividades religiosas da catedral basílica, para formar, ao lado
deles, o conselho curador. Além disso, ela também organizou diferentes equipes para
participar do processo de reforma, restauração do prédio sede e organização do acervo. 46
No momento da criação da Fundação, das sete irmãs vivas, cinco aceitaram doar
suas partes de um imóvel da família para a Fundação Memorial Dom Lucas. 47 Assim, a
memória de dom Lucas foi institucionalizada em 7 de maio de 2003, oito meses após a
sua morte, mediante a assinatura da escritura que dispunha sobre a criação da Fundação
Memorial Dom Lucas por Stella, Cecília, Judith, Margarida e Marlene. As demais não
participaram da iniciativa. Consta da escritura, entre outras informações, que a Fundação
tem fins “religiosos e culturais” e que seu patrimônio é formado por uma biblioteca e uma
pinacoteca. Todos os objetos e obras de arte que pertenceram ao cardeal (quadros,
ampolas, crucifixos e mitras) são nela descritos. É interessante notar que o documento
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Os profissionais envolvidos foram o museólogo Rodrigo Faleiro, as designers Christiane Bolda e Danielle
Lima, os arquitetos Zuleika Lombardi e André Dornelles D’Ângelo, o restaurador Paulo Valle e equipe.
Anna Maria Parsons foi a consultora e Ney Gouveia respondeu pela digitalização da biblioteca.
47
José Maria Neves, o caçula e o único irmão homem, faleceu alguns dias após a morte de dom Lucas.
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não menciona o arquivo pessoal de dom Lucas, que recebeu, em 2015, o título de “arquivo
pessoal de interesse público e social”, como veremos adiante.
O estatuto da Fundação, em seu terceiro capitulo, dispõe sobre a estrutura orgânica
da instituição, dividida em três conselhos: o conselho curador, o conselho diretor e o
conselho fiscal. Ainda segundo o documento, a participação nesses conselhos fica restrita
aos membros da paróquia do Pilar, ou seja, o conjunto de pessoas que frequentam essa
igreja, às autoridades religiosas da diocese e à família do cardeal, em especial os
descendentes das irmãs instituidoras.
Órgão máximo da fundação, o conselho curador é constituído por dois
conselheiros permanentes – uma das cinco irmãs instituidoras do Memorial,
preferencialmente, a mais idosa, e um integrante da diocese local – e um temporário, com
mandato de três anos. Cabe ao conselho curador eleger e dar posse aos integrantes dos
outros conselhos, deliberar sobre o orçamento, examinar os relatórios do conselho diretor,
aprovar regimentos internos, entre outras atribuições.
O conselho diretor é formado por um presidente, um secretário e um tesoureiro, e
tem a função de elaborar o regimento interno, os orçamentos, contratar ou demitir
funcionários. Por último, o conselho fiscal é formado por três membros da fundação e sua
função é acompanhar a vida financeira da instituição. O estatuto estabelece, ainda, que a
Fundação Memorial não tem finalidade lucrativa. O presidente da Fundação é eleito entre
os pares, e o nome necessita ser aprovado pelo bispo diocesano; todavia, o cargo de
presidente tem sido, nos últimos anos, ocupado com a anuência e indicação da irmã do
cardeal, por um religioso e membro efetivo do conselho curador, o padre Paiva, e em
seguida pelo padre Ramiro Gregório.
Como já dito anteriormente, o primeiro conselho curador a assumir a instituição
foi formado por Stella Neves, o padre Paiva, que viria a fazer parte do conselho diretor e
a atuar como presidente da instituição, e Paulo Rezende. No primeiro ano, o conselho
diretor da instituição foi integrado pelo secretário Nelson Antunes, professor do Ensino
Fundamental, e a tesoureira Lair de Souza, comerciante local. O conselho fiscal, por sua
vez, foi constituído por outra irmã de dom Lucas, Judith Neves Moreira, Sandro Leonardo
e Vera Maria dos Santos, ambos ligados à paróquia do Pilar.
O Memorial foi inaugurado em 16 de setembro de 2003, isto é, um ano após a
morte do cardeal. O Livro de Ata informa que a cerimônia contou com a participação de
importantes autoridades religiosas, civis e militares, além de grande número de populares.
A celebração religiosa foi realizada por dom Walmor de Oliveira, Arcebispo de Belo
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Horizonte e ex-bispo auxiliar de dom Lucas, e concelebrada pelo cônego Ademar Dantas,
de Salvador, representando o cardeal primaz do Brasil, dom Geraldo Magella, além do
bispo diocesano dom Waldemar e o pároco de São João Del Rei. A parte musical da
celebração coube à Orquestra Ribeiro Bastos, com regência de Stella Neves. Nessa noite,
o bispo diocesano, dom Waldemar, fez um agradecimento público à família Moreira
Neves pela doação do Memorial à diocese local. O Livro de Atas registrou
detalhadamente a cerimônia:

Finda a manifestação do senhor Bispo diocesano de São João del-Rei,
foi aberta a porta do Memorial pelos membros da família Moreira Neves
que, inaugurando de forma oficial o Memorial Cardeal Dom Lucas
Moreira Neves, convidou as autoridades para o descerramento da placa
alusiva à presente inauguração, o que foi feito pela senhora Maria Stella
Neves Valle. Após o descerramento da placa comemorativa, foram as
autoridades convidadas a visitar o Memorial que, a partir de agora e sob
a responsabilidade da diocese de São João del-Rei, se incumbirá pela
manutenção da memória daquele que foi o mais expressivo e brilhante
representante do clero sanjoanense. (LIVRO DE ATAS, 2003, p. 1).

Manchete de a Gazeta de São João del Rei, informava que “A cidade ganha
memorial de D. Lucas”; em entrevista, o diretor-presidente, padre Paiva, colocava a
instituição na rota turística na cidade, afirmando que “o memorial será mais uma atração
para sanjoaneses e turistas”. 48
“Nossa intenção é que este material seja visto, visitado e usado”, diz a
maestrina Maria Stella Neves Valle, irmã de Dom Lucas, que acredita
que o local se transforme em mais um ponto turístico da cidade,
principalmente porque deverá ser a primeira biblioteca cujas obras
religiosas correspondem a 70% do total. 49

O primeiro ano de funcionamento do Memorial foi de ajustes. A instituição ainda
não possuía um regulamento interno que determinasse as obrigações e os direitos da
diretoria e dos funcionários, não constando na escritura a dotação financeira que permitiu
sua criação. O capital imobiliário foi a doação da antiga residência da família para a
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SILVA, A. Cidade ganha memorial de Dom Lucas. Gazeta de São João del-Rei, São João del-Rei, 13
set. 2003.
49
Idem.
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instituição por parte das cinco irmãs. Na prática, porém, todas as finanças eram
controladas por Stella Neves, que usava recursos próprios para manter a instituição.
Em 17 de setembro de 2003, dia seguinte à inauguração, ocorreu a primeira
reunião da diretoria. Ali foram tomadas algumas decisões importantes, como a
formalização de que a administração do memorial caberia à diocese de São João Del-Rei
após a morte de Stella, o que, de fato, ocorreu. Ficou também estabelecido que 1/3 dos
cargos seria ocupado por familiares de dom Lucas, ou seja, descendentes das irmãs
instituidoras. (LIVRO DE ATA, 2003, p.2)
A primeira diretoria permaneceu à frente da instituição até 2007, quando, Paulo
Resende se afastou e, em seguida, monsenhor Paiva se licenciou por problemas de saúde.
Para seu lugar, Stella convidou o vigário da catedral, padre Ramiro Gregório, atual
diretor-presidente. O Livro de Atas registra ainda que, no primeiro ano de funcionamento,
a instituição recebeu turistas de diferentes países (Portugal, Bélgica, França, entre outros),
num total de 450 visitantes (LIVRO DE ATAS, 2003, p. 6).
Padre Ramiro e Stella Neves lançaram novos projetos. No Livro de Atas, no dia 9
de janeiro de 2008, consta “planejamento de eventos culturais para o corrente ano”, como
a exposição da artista plástica local Ligia Vellasco (LIVRO DE ATAS, 2003, p. 8). Além
disso, há uma solicitação da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) para que
o Memorial cedesse seu espaço para apresentações artísticas e culturais. Certamente
foram esses os primeiros passos voltados para a criação de uma semana cultural em
homenagem a dom Lucas, que se realiza anualmente a partir de 2009.
A Semana Cultural Dom Lucas tem lugar entre os dias 8 e 16 de setembro,
respectivamente, data do nascimento e de morte do cardeal. Nessa semana acontecem
apresentações artísticas na sede do Memorial ou em igrejas da cidade, com a participação
de diferentes artistas. Como a semana cultural é divulgada nos principais veículos de
comunicação da cidade, houve um aumento significativo de participantes ao longo dos
anos.
Em 2013, nas comemorações dos dez anos de funcionamento da instituição,
ocorreram importantes homenagens a dom Lucas, com a participação de grande público.50
A afirmação de Heymann (2011, p. 82) de que “o sucesso do projeto institucional
dependerá do capital político dos agentes envolvidos e das redes de relações que consigam
mobilizar em torno do empreendimento” é confirmada plenamente.
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Disponível em: <http://www.memorialdomlucas.org.br/?p=336>. Acesso em: 20 maio 2015.
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Após a morte de Stella, em 17 de junho de 2013, a diretoria do Memorial reuniuse em 28 de julho para tratar das questões relativas ao funcionamento futuro da instituição,
conforme consta no Livro de Atas (2013, p. 16). As primeiras medidas tomadas disseram
respeito ao inventário de Stella – no qual houve a doação de todo o seu patrimônio
financeiro ao Memorial – e alterações no estatuto, com o objetivo de trazer maior
agilidade administrativa ao Memorial.
Como familiar e membro ad hoc do conselho diretor, solicitei que a diretoria do
Memorial acrescentasse ao estatuto a responsabilidade da instituição sobre o acervo de
Stella Neves, fazendo constar que “a Fundação manterá ainda, em espaço próprio e
devidamente preparado para tal fim, o acervo da maestrina Maria Stella Neves, irmã do
titular da fundação” (LIVRO DE ATAS, 2003, p. 15). No mais, atendendo à vontade de
Stella, foi adquirido um imóvel para ampliar o espaço físico da sede, e todo o seu
patrimônio material e financeiro foi transferido para a instituição, medida que,
estrategicamente, tornou o Memorial Dom Lucas autossustentável, ou seja, deixou de
depender de subvenções do poder público ou da iniciativa privada para sua manutenção.
Dentre as estratégias de valorização da memória do titular empreendidas nesse período,
destacam-se a solicitação da declaração de interesse público e social do arquivo pessoal
de Dom Lucas, encaminhada ao CONARQ, e a solicitação de declaração de utilidade
pública do Memorial aos poderes legislativos municipal e estadual. Foram firmadas
ainda parcerias com a Academia Brasileira de Letras para o lançamento de um livro
inédito e realizadas diversas homenagens a dom Lucas. Essas iniciativas serão
abordadas no capítulo 3.
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CAPÍTULO 2. A CONSTITUIÇÃO DA MEMÓRIA MATERIAL DO

MEMORIAL DOM LUCAS

Este capítulo tem como foco os acervos do Memorial Dom Lucas, distribuídos em
um museu, uma biblioteca e um arquivo pessoal. Partimos do pressuposto que os objetos
ali reunidos “desempenham uma função social e simbólica de mediação entre o passado,
o presente e o futuro do grupo, assegurando sua continuidade no tempo e sua integridade
no espaço” (GONÇALVES, 2005, p. 25). Nesse caso, o grupo é representado pelos
familiares de dom Lucas, são-joanenses e fiéis que se identificassem com sua trajetória.
A constituição do Memorial Dom Lucas, a partir dos objetos materiais expostos
ao público, toma por base a “biografia” do seu titular, bem como suas relações sociais.
As informações disponibilizadas no site da instituição relativas à biografia de dom Lucas
têm como ponto de partida cronológico o ano de 1974, quando ele assumiu, no mês de
março, a vice-presidência do Conselho dos Leigos. 51 O ponto enfatizado no currículo é o
fato de o cardeal ter sido convocado a Roma pelo Papa Paulo VI, e ter sido mantido em
Roma por desejo de João Paulo II, ou seja, a biografia valoriza o religioso europeizado e
a sua proximidade com o clero romano.
A imagem de proximidade com Paulo VI e João Paulo II foi construída, na
realidade, pelo próprio dom Lucas, por intermédio de depoimentos e declarações
concedidos a diversos meios de comunicação 52, nos quais buscava destacar sua
proximidade com a hierarquia da Igreja Católica. Essa preocupação está presente, sem
dúvida, no discurso institucional do Memorial, sendo importante não perder de vista que
essa autorrepresentação em dom Lucas, assim como ocorre com outros homens públicos,
“tem mais de invenção (que não se confunde com falsidade) do que de destino,
constituindo-se em uma interpretação ex post, que nem por isso deixou de ter efeitos,
tanto no domínio privado quanto no público” (HEYMANN, 2005, p. 46).
51

Esse conselho foi instituído pelo Papa Paulo VI em 1967, tendo como primeiro presidente o cardeal
canadense Maurice Roy. O cardeal polonês Karol Wojtyla, futuro papa João Paulo II, foi por muito tempo
consultor desse conselho.
Disponivel
em:
<http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/laity/laity_it/index_it.htm.
Acesso em 12/10/2016.> Acesso 20/01/2017.
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É sugestivo o título da entrevista concedida por dom Lucas em seu retorno a Roma em 1998, ”Quando
eu vi o Papa Paulo VI chorar em minha frente”. Quando o repórter lhe indaga sobre sua ligação com o
falecido Paulo VI, dom Lucas narra sua última audiência com ele, ao que parece extremamente emotiva,
devido a problemas internos que então a Igreja enfrentava. O cardeal utiliza uma narrativa alegórica para
apresentar sua proximidade com o poder institucional e por meio de analogia afirma que, “Quando eu vi o
Papa Paulo VI, chorar em minha frente, me parecia estar diante de São Pedro no Calvário arrependido”.
Fonte: http://www.30giorni.it/
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A narrativa institucional utilizada no Memorial Dom Lucas procura exaltar o
religioso vaticanista, diretamente ligado aos Papas, o personagem que circulou por
diferentes instâncias do poder.
É preciso não perder de vista, ainda, que essa “vontade de memória” em dom
Lucas fica visível nas ações envolvendo sua participação no empreendimento voltado
para sua memória, cuidadosamente pensado pelo menos desde meados de 2000. A irmã
do cardeal revela, em entrevista concedida em 2013, alguns meses antes de seu
falecimento, que “a aquisição do casarão de três andares na Rua Getúlio Vargas era sonho
antigo de dom Lucas”.53 Dessa forma, logo após a morte do irmão, ela tomou ações
concretas, como a compra do referido imóvel e a classificação de seus objetos, alguns
remetidos da Europa para ali serem perpetuados como patrimônio cultural da cidade.
Esses objetos e documentos, que se encontravam no apartamento de dom Lucas
no Vaticano, foram encaminhados para Stella, após sua morte, porque o imóvel precisava
ser desocupado. Quem nos fornece informações concretas sobre essa questão é Lair
Mercês de Souza, amiga pessoal de Stella e primeira voluntária a trabalhar na
instituição.54 O arquivo pessoal foi entregue em baús, em uma única remessa, em estado
bruto e descontextualizado. Somente alguns diários pessoais foram enviados à irmã de
dom Lucas pela Secretaria de Estado do Vaticano. Sob essa perspectiva, não sabemos até
que ponto esse arquivo sofreu interferência de terceiros. Lair nos informou que Stella
decidira classificar cronologicamente toda a documentação, o que resultou na atual
classificação. Os objetos religiosos e diplomas também foram despachados em baús, na
mesma remessa. Em março de 2003 – ou seja, seis meses após a morte de DomLucas –,
esses objetos já haviam sido anotados na escritura do Memorial.
Nessa escritura, registrada em cartório no dia 7 de maio, as irmãs de dom Lucas
estabeleceram “constituir uma fundação para fins culturais e religiosos, denominada
Fundação Cardeal Dom Lucas Moreira Neves”. 55 Stella fez dela constar todos os objetos
dessa coleção, relacionados no anexo, entre os quais centenas de medalhas, dezenas de
crucifixos, anéis, diplomas, comendas, pinturas e sua biblioteca pessoal. Vale atentar que
o arquivo pessoal não é citado na escritura, mas a biblioteca e a pinacoteca, contendo mais
de cem quadros, são explicitamente mencionadas. A escritura discrimina ainda as
53

Fonte:http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2013/03/10/interna_internacional,355887/naintimidade-dos-papas.shtml
54
SOUZA, Lair. Entrevista concedida a Vandelir Camilo. São João del Rei. 2014. [a entrevista encontrase no apêndice desta dissertação]
55
Escritura de Constituição da Fundação, São João Del Rei, 7 de maio de 2003.
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cláusulas que estabelecem a inalienabilidade do imóvel-sede do Memorial, então
adquirido por Stella Neves e que logo seria transferido para o patrimônio da instituição.
Há a preocupação em se caracterizar o acervo como “patrimônio cultural” de dom
Lucas, na medida em que o visitante que adentra o memorial é informado que será
possível “relaxar e fazer uma viagem no tempo” e conhecer “todos os artigos religiosos
usados por dom Lucas durante sua vida eclesiástica”. O texto finaliza com a afirmação
que “a família cumpriu zelosamente com o desejo de dom Lucas, de levar ao público seu
acervo cultural”.56
Embora a maioria dos objetos da coleção seja exposta ao público, há uma maior
recorrência dos objetos de cunho religioso, que reiteram a autoridade religiosa, como os
símbolos episcopais – mitras, crucifixos, peitoral, anéis episcopais –, usados somente
pelos altos dignitários da Igreja. Nesse sentido, “estas coleções são (...) formadas por
objetos homogêneos sob um certo aspecto: eles participam do intercâmbio que une o
mundo visível e o invisível (POMIAN, 1984, p. 66). Apesar desses objetos religiosos
ocuparem diversas vitrines, distribuídas em duas salas do Memorial, nenhum deles é
descrito para o público, com exceção do palio, como veremos mais à frente. Nesse
sentido, podemos observar que as herdeiras dessa memória buscavam atribuir valores a
determinados objetos da coleção.
Para compreender o acervo do memorial (o que é exposto, como é dividido etc.),
é necessário conhecer a história da coleção e formular algumas perguntas: qual a ação de
dom Lucas e Stella Neves sobre o acervo? Que objetos foram doados? Como a instituição
faculta o acesso do público a esses objetos? O que há de registro relacionado à origem
deste acervo? Que significados o Memorial procura conferir aos objetos expostos?
Retomando Pomian (1984), objetos de coleção podem alcançar os status de
semióforos. Instituídos de valores materiais e simbólicos, exatamente por não possuírem
mais função de uso, esses objetos servem para serem expostos e muitas vezes são
considerados tesouros. A função desses objetos é realizar uma passagem entre o mundo
visível e o mundo invisível, tornando-se suporte de ideias para o espectador. Nesse
mesmo sentido, Menezes (1997) identifica os semióforos como aqueles que estabelecem
uma mediação existencial entre o visível e o invisível em outros espaços, em outros
tempos e em outras realidades:
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Disponivel em:< http://www.memorialdomlucas.org.br/?page_id=26>. Acesso em 10/01/2017
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Relíquias, semióforos, objetos históricos: seus compromissos são
essencialmente com o presente, pois é no presente que eles são
produzidos ou reproduzidos como categoria de objeto e é às
necessidades do presente que eles respondem (MENEZES, 1997, p.7).

O antropólogo José Reginaldo Gonçalves (2005) vem analisando as
transformações sociais dos objetos que circulam em nossa vida social. Ele busca
compreender o processo pelo qual os objetos podem ser retirados de seu cotidiano e
alcançarem o status de patrimônio, relíquia, ou um bem inalienável, ou seja, como
transcorre ”esse processo de deslocamento dos objetos materiais do cotidiano para o
espaço de museus e patrimônios” (GONÇALVES, 2005, p. 24). É com base em
Gonçalves que analisamos o deslocamento dos objetos do cardeal da esfera pessoal para
a pública, buscando entender por quais processos esses objetos passaram até alcançarem
o estatuto de “patrimônio cultural do cardeal”57, capaz de legitimar ideias, valores e
identidades sociais (GONÇALVES, 2005, p. 24).
Dialogando com as mesmas premissas, Luciana Heymann (2005) problematiza
os usos das coleções de homens públicos, como Darcy Ribeiro e Fernando Henrique
Cardoso, sugerindo que tais coleções buscam atualizar discursos de memória. A autora
atenta para os esforços adotados por diferentes agentes que, intencionalmente, buscam
relacionar “coleções pessoais” de pessoas públicas a uma ideia de legado. Para ela, a
noção de legado corresponde a um investimento constituído no presente com diferentes
sentidos que variam e se renovam. Assim, “a produção de um legado implica, de fato, na
atualização (presente) do conteúdo que lhe é atribuído (passado), bem como na afirmação
da importância de sua constante rememoração (futuro)” (HEYMANN, 2005, p. 4).
O inventário dos objetos acumulados pelo cardeal ao longo de sua trajetória nos
ajuda a compreender as intencionalidades a respeito desses objetos e as funções
simbólicas que assumem na instituição. É interessante observar que os artefatos que
formam as peças do futuro museu foram registrados em cartório já indicando sua
localização entre vitrines, gavetas e medalheiros. No inventário, as três primeiras vitrines
registram cálices, patenas e ambulas, destacando-se a caneta com que dom Lucas assinou
sua posse como arcebispo primaz do Brasil, em Salvador. O inventário registra centenas
de medalhas, inclusive a Grand Croix de la Légion d’Honneur, concedida pelo expresidente francês Jaques Chirac, e a medalha da Ordem do Rio Branco, conferida pelo
ex-presidente José Sarney.
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O arquivo pessoal do cardeal, instalado em estantes em uma ala do imóvel, foi
fruto da ação acumuladora do titular durante sua trajetória religiosa e como escritor.
Contudo, alguns documentos foram musealizados, tais como diplomas escolares e as
fotografias de dois sumos pontífices dedicadas ao cardeal brasileiro. O arquivo pessoal
foi classificado por Stella Neves com a ajuda de uma voluntária. Nessa classificação
foram privilegiados os cargos ocupados pelo religioso, como os de bispo auxiliar de São
Paulo, secretário de Estado, cardeal e primaz do Brasil, presidente da CNBB e da
Congregação dos Bispos, bem como sua condição de jornalista.
A constituição do acervo antes da chegada ao Brasil, conforme veremos adiante,
sofreu interferências de outros agentes, como secretários e colaboradores. Quando bispo
auxiliar de São Paulo, dom Lucas teve como secretário pessoal o padre Celso Pinto da
Silva, bispo auxiliar do Rio de Janeiro (1978-1981) e arcebispo de Teresina (2001-2008)
(SERBIN, 2001). Depois que retornou a Roma em 1998, teve como secretário pessoal o
padre Rafael Biernaski.58 A falta de informação sobre a atuação de dom Rafael sobre o
acervo não permite que saibamos em que medida esse agente pode ser considerado como
um artífice da memória documental de Dom Lucas.
Para a diocese de São João Del Rei, o Memorial e suas coleções constituem um
espaço cultural e também uma atração turística para os visitantes. 59 No jornal Gazeta de
São João, na época da inauguração do espaço, em matéria intitulada “A inauguração do
Memorial”, o então bispo diocesano, dom Waldemar Chaves de Araújo, destacava que o
Memorial, além da vida do cardeal, representava um lugar em que inevitavelmente se
aprende sobre a igreja como instituição, “um espaço do saber intelectual, onde, visitantes
e turistas podem frequentar e aprender sobre a vida de Dom Lucas e da Igreja”. 60
Ao nos debruçarmos sobre essa coleção, buscamos interpretar como os agentes
operaram com os objetos de dom Lucas, resguardando de visitação o que é considerado
extremamente pessoal (missivas do arquivo, fotografias pessoais, exames médicos etc.) e
valorizando o que é exaltado pelo cardeal – seus documentos oficiais (diplomas de doutor
honoris causa, nomeações para cargos no Vaticano e no Brasil), fotografias que registram
sua proximidade com diferentes autoridades civis, religiosas e militares.
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Secretário pessoal de dom Lucas entre 1998 e 2002, Biernaski foi mestrando e doutorando em teologia
dogmática na Universidade Gregoriana de Roma entre 1998 e 2007. Em 2010 foi transferido para o Brasil
e nomeado bispo-auxiliar de Curitiba. Desde 2015 é bispo titular de Blumenau.
59
Fonte: www.memorialdomlucas.org.br. Acesso 5/1/2016
60
WALDEMAR, DOM (ou ARAÚJO, Dom Waldemar Chaves). O Memorial Dom Lucas. Jornal Gazeta
de São João del Rei. São João del Rei. Vol1.p.6. Setembro de 2003.
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O Memorial Dom Lucas adotou, dentre tantas outras formas possíveis de exibição
de seu acervo, uma divisão que privilegia a tipologia de objetos. Destarte, acompanhando
a divisão adotada pela própria instituição em seu espaço físico, a biblioteca, o museu e o
arquivo merecerão, cada um deles, um item específico. A biblioteca do cardeal ocupa
lugar de destaque não só no espaço físico da sede, como também no discurso institucional.
O museu também tem destaque, sendo responsável por produzir a conexão do visitante
com a religiosidade e a sacralidade representada pelos objetos. O arquivo pessoal,
classificado em 136 caixas de arquivo poliéster é claramente silenciado pela instituição,
encontrando-se, ainda hoje, sem tratamento arquivístico e inacessível à consulta.

2.1. A Biblioteca do Cardeal Dom Lucas
A biblioteca é formada por aproximadamente 10 mil livros61, dos quais 70% são
obras de cunho religioso.62 A questão da quantidade total de livros dessa biblioteca foi
controversa.63 A escritura do Memorial, datada de maio de 2003, indica aproximadamente
20 mil livros. Em setembro de 2004, após a inauguração, a instituição informava, em
material de divulgação, que a biblioteca do memorial reunia 40 mil livros.64 E esse número
não parava de crescer. Na entrevista concedida em 2013, por ocasião da comemoração
dos dez anos de funcionamento da instituição, Stella Neves informou, de forma
categórica, haver no memorial “uma biblioteca com 50 mil títulos em vários idiomas.
Dom Lucas falava, além de português, italiano, francês, inglês, alemão, russo, latim e
espanhol”.65 Na mesma entrevista, ela afirmou que uma das obras raras da biblioteca é a
Comede Presbyterium Mnemosyne, presenteada a dom Lucas pela irmã do Papa Paulo
VI, Maria Antônia, em 26 de agosto de 1984. Essa exaltação do irmão poliglota reforça a
importância de enaltecê-lo e a seus livros, mediante a construção da imagem de um grande
intelectual, cercado de milhares de livros, em diferentes idiomas.
61

Disponível em:
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/Declaracao/pareceres/Parecer_22_Dom_Lucas.pdf.
Acesso 04/01/2017
62
Memorial Dom Lucas é aberto ao público. Gazeta de São João del Rei, São João Del Rei. Setembro de
2003.
63
A biblioteca do Memorial Dom Lucas utiliza o mesmo sistema utilizado pela UFSJ. Atualmente as obras
estão todas informatizadas podendo em breve ser também disponibilizada para consulta online. A parceria
foi uma iniciativa entre a irmã do cardeal e o então chefe da biblioteca que cedeu o sistema para Stella
digitalizar os livros. O fato ocorreu a partir de 1998 com a transferência da biblioteca para São João del
Rei.
64
Folder institucional, 2004, Memorial Dom Lucas, São João Del Rei.
65
Disponível
em:http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2013/03/10/interna_internacional,355887/naintimidade-dos-papas.shtml. Acesso 04/01/2017.
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A biblioteca ocupa todo andar térreo da instituição, localizando-se atrás do foyer
principal. Alguns livros refletem a trajetória de dom Lucas, quer como estudante na
França (1947-1951) quer como cardeal e primaz do Brasil (1987-1998), época em que se
envolveu em diversos debates relacionados ao universo religioso de matriz africana. A
temática dos livros remete, em grande parte, à filosofia tomista. 66 Há, também, obras
ficcionais, romances e grande quantidade de estudos etnológicos de pesquisadores da
cultura afro-brasileira.
Dois objetos museológicos se destacam no décor da biblioteca. O primeiro é uma
fotografia da benção apostólica do Papa Paulo VI, de 1974, escrito em italiano ao
monsenhor Lucas Moreira Neves “un ringraziamento, un incoraggiamento, una
benedizione”.67 E o segundo é uma fotografia de João Paulo II, de 1987, com uma
dedicatória em português, de próprio punho “Ao querido irmão Dom Lucas, arcebispo de
São Salvador da Bahia, com minha benção”.

Figura
8.
Biblioteca
Memorial
Dom
Lucas
Moreira
Neves.
Fonte:
https://www.seumochilao.com.br/sao-joao-del-rei-referencia-em-destino-historico-artisticoe-cultural/.

A biblioteca reúne diversos livros de autores que dom Lucas leu no contexto de
sua formação teológica em Saint Maximin, na França, como os de São Vicente de Paulo,
Tomás de Aquino, João da Cruz e Teresa de Ávila. As Cartas de São Vicente de Paulo
foi o primeiro texto que Dom Lucas leu em francês (NEVES,VAYNE, 2006, p. 3). A

66

É a filosofia escolástica de São Tomás de Aquino, frade dominicano do século XIII, que se caracteriza
pela tentativa de conciliar aristotelismo e cristianismo, ou seja a filosofia tomista é a metafisica a serviço
da teologia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tomismo. Acesso 02/06/ 2017.
67
Tradução nossa: “Um agradecimento, um encorajamento e uma benção”.
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biblioteca possui ainda diversos livros escritos por mulheres – freiras carmelitas e
dominicanas, todas canonizadas ou beatificadas pela Igreja, tais como Santa Catarina de
Sena, Beata Isabel da Trindade e Santa Teresa do Menino Jesus, a “Teresa de Lisieux”, e
um número significativo de livros hagiográficos e estudos sobre Santa Teresa. Dom Lucas
liderou um movimento no Vaticano para essa santa receber o título de doutora pela Igreja
Católica, em 1997.68 Em sua entrevista de história de vida, ele esclarece que “quando falo
de Teresa, Doutora da Igreja, não estou falando de uma doutrina acadêmica, mas de uma
doutrina espiritual”, e informa textualmente que, “escrevi ao Papa João Paulo II para lhe
pedir que declarasse Teresa doutora da Igreja...” (NEVES;VAYNE,2006.p:25). Ele
mesmo justifica porque reúne tantas escritoras francesas em sua biblioteca e a sua
predileção por Teresa de Lisieux:
Em 1951, algumas semanas antes de voltar ao Brasil, tive a
oportunidade de ser levado pelo Padre Phillippon ao Carmelo de
Lisieux. Falei com as duas irmãs de Santa Teresa, Celina e Paulina, e
recebi delas uma mensagem que ilumina meus passos. Elas confiaram
a Teresa o meu futuro ministério. Em 1993, presidi às festas teresianas
em Lisieux. (NEVES; VAYNE, 2006, p. 24)

Além de uma predominância na biblioteca de autores franceses, é interessante
observar a presença nas estantes de diferentes filósofos contemporâneos ao próprio dom
Lucas. Certamente, a leitura desses escritores deveria ser incentivada pelos próprios
mestres da escola teológica de Saint Maximin. Há livros de Joseph-Marie Perrin, Gustave
Thibon, Simone Weill, Jacques Maritain e Georges Bernanos, em diferentes edições e
idiomas.
Bernanos influenciou fortemente a literatura católica na primeira metade do século
XX, tanto na Europa como no Brasil. 69 Seu romance Diário de um Pároco da Aldeia,
publicado em 1936, alcançou enorme sucesso de crítica e público. O livro narra a vida de
um padre no norte da França e seu sofrimento físico e psicológico causado pela
desesperança dos fieis de sua aldeia. A obra enfoca o paradoxo entre o espiritualismo e o
pragmatismo, em moda na época. Um estudo sobre a santidade de um religioso que sofre
pela fé, o romance inspirou uma geração de religiosos que viam no personagem um
modelo exemplar de sacerdote.

68

Disponível em < https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/homilies/1997/documents/hf_jp/ii_hom_19101997.htm>l. Acesso 17/01/2017.
69
Geroge Bernanos (1888-1948) foi um escritor católico francês, com uma visão crítica e pessimista do
catolicismo. Residiu em Barbacena, Minas Gerais, entre 1938 e 1945.
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Os filósofos Perrin, Thibon, Weill e Maritain, todos eles ligados à ordem
dominicana na França, destacaram-se no panorama intelectual francês do século XX.
Segundo dom Lucas, alguns desses escritores foram seus mestres no sul da França. Esses
autores tornaram-se importantes difusores da corrente definida como democracia cristã,
tão em voga nos séculos XIX e XX.70 Em sua entrevista de história de vida, dom Lucas
exalta a influência do frade dominicano Joseph Perrin na sua formação, desde os tempos
de seminarista:
O Padre Perrin era meu confessor extraordinário. Ele vinha a SaintMaximin quatro vezes por ano. Eu aguardava esses encontros com
impaciência. Ele me falava de Simone Weill, a filósofa cujo contato
com Gustave Thibon ele intermediou. Correspondi-me, por longo
tempo, com Padre Perrin que, apesar da cegueira, batia à máquina
(NEVES, VAYNE, 2006, p. 18).

A partir dos anos 1950, o pensamento intelectual católico passou por
transformações importantes. A preocupação com a superação das desigualdades sociais e
com a justiça social acarretou mudanças profundas no pensamento e na prática dos
religiosos. Na realidade, desde a Segunda Guerra Mundial que vinha se operando. “uma
forte inflexão, da direita para o centro e do centro para esquerda (...) no meio intelectual
católico brasileiro (...)”.71 A participação da Ordem dos Frades Dominicanos nesse
movimento de transformação foi fundamental. No Brasil, após a chegada do frade francês
Louis-Joseph Lebret (1898-1968) em 1947, criador do movimento “Economia e
Humanismo”, a elite intelectual católica adotou uma postura mais progressista. Os
escritores Jacques Maritain, Emmanuel Mounier e Theilard de Chardin trouxeram novos
questionamentos e

debates,

tanto

entre

religiosos

como

leigos.72 Maritain,

especificamente, fez parte do processo de formação do cardeal dom Lucas em Saint
Maximin, influenciando sua atuação quando retornou ao Brasil.
A biblioteca do Memorial possui diversas obras de autores que abordam questões
relacionadas ao universo de matriz afro-brasileira, quer sob a forma de romances, como
os de Jorge Amado, quer de pesquisas etnográficas, como os trabalhos de Edson Carneiro,

70

Democracia Cristã, tal como o nome indica, é um pensamento, ideologia e movimento político que
defende uma democracia baseada nos ensinamentos e princípios cristãos, tais como a liberdade, a
solidariedade e a justiça. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_crist%C3%A3 Acesso:
21/10/2016.]
71
Disponível em http://agencia.fapesp.br/a_trajetoria_do_pensamento_catolico_no_brasil/22616/. Acesso
02/07/2017.
72
Disponível em <http://agencia.fapesp.br/a_trajetoria_do_pensamento_catolico_no_brasil/22616/> .
Acesso 20/10/2016.
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com Religiões negras e Candomblés da Bahia, Ruth Landes, com A cidade das mulheres
e Pierre Verger, com Orixás e Dieux D’Afrique.
A atuação de dom Lucas como primaz do Brasil levou-o a ter diversos embates
com autoridades candomblecistas e pesquisadores de matriz afro-brasileira em questões
relacionadas ao sincretismo religioso. As divergências culminaram com a proibição da
lavagem das escadarias da igreja do Nosso Senhor do Bonfim em Salvador, por filhas e
mães de santo.
A biblioteca tem lugar especial no Memorial e sua instalação foi feita com muito
cuidado. Com ela pretende-se representar o intelectual e impressionar pesquisadores e
visitantes. As estantes de madeira e o conjunto formado por mesas de estudo reconstroem
o ambiente de uma biblioteca institucional e convidam à leitura e ao exercício intelectual.

Figura 9: Biblioteca do Memorial Dom Lucas.
São João Del Rei. Fonte: Acervo pessoal do autor

Se, por um lado, a organização do espaço impressiona favoravelmente, por outro,
a biblioteca apresenta alguns problemas operacionais que não podem deixar de ser
mencionados. Destacamos aqui dois, de diferentes ordens. A biblioteca não segue
nenhum procedimento de segurança, na medida em que utiliza diferentes materiais
inflamáveis em sua estrutura. Um exemplo são as estantes de madeira, fabricadas
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exclusivamente para o memorial, em substituição às tradicionais e seguras estantes de
ferro.73 Por sua vez, o instrumento de pesquisa usado para catalogar os livros nem sempre
remete ao livro nas estantes, o que dificulta a localização de algumas obras. Vale lembrar,
contudo, que como não se trata de uma biblioteca utilizada cotidianamente pela
comunidade, essa deficiência não acarreta maiores consequências.
Antes de passar ao item seguinte, vale sublinhar a preocupação do titular, não
somente com o destino da biblioteca, mas também com a sua própria constituição, com
os livros que iriam formá-la. Em carta de 16 de dezembro de 2000, seu secretário
monsenhor Rafael Biernaski solicitava a Stella Neves o depósito de livro na biblioteca
pessoal do cardeal, transferida em 1998, para São João Del Rei, e sob sua
responsabilidade: “Caríssima Stella, a pedido do seu irmão cardeal Lucas, envio este
volume para que seja depositado na biblioteca pessoal dele”. 74
A biblioteca do cardeal dom Lucas foi reunida pelo titular ao longo de toda sua
trajetória eclesiástica, tanto no Brasil como na Europa. O cuidado com sua biblioteca
pessoal e os investimentos nos livros podem ser interpretados como uma tentativa de
controlar a atualização de sua memória de intelectual post-mortem e ainda de influenciar
as interpretações relacionadas à sua trajetória (HEYMANN, 2011).
De acordo com o folder lançado em 2003, a biblioteca faz parte do “patrimônio
cultural” do Memorial.75 Heymann, ao analisar a biblioteca do acervo de Darcy Ribeiro,
avalia que o acúmulo de livros pretende representar a trajetória intelectual do proprietário
(HEYMANN, 2005, p.50).

73
74

Disponível em: www.dn.senac.br/cedoc/Organização%20de%20bibliotecas.doc. Acesso 20/01/2017.

RAFAEL, Monsenhor [Vaticano]. Carta. Para NEVES, Stella [SJDR MG]. Acervo Memorial Dom
Lucas ainda sem tratamento arquivístico. 2003
75
Fundação Memorial Dom Lucas. Folder institucional. São João Del Rei. Folheto elaborado para
divulgação institucional. 2003.
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Figura 10. Foto Biblioteca do Memorial Dom Lucas. Fonte: Acervo pessoal do
autor.

2.2. O museu do Memorial Dom Lucas
Subindo as escadas do antigo sobrado, o visitante é observado por dom Lucas em
um grande quadro a óleo, em traje oficial escarlate, barrete à mão e olhar penetrante.
Adentrando o salão à esquerda, no primeiro andar, tem-se acesso ao museu do Memorial.
O museu é composto por diversos objetos religiosos: batinas, paramentos, mitras 76
(muitas ornamentadas, outras de seda e bordados e algumas bastantes simples, forradas
com tecido branco), anéis episcopais, báculos, imagens religiosas, âmbulas, teca,
aspensorio, manustergio, ostensórios, cálices, patenas, crucifixos, luvas, solidéus e
ícones.77

76

A mitra é uma insígnia pontifical colocada sobre a cabeça de altos prelados, bispos ou Papa, e representa
, para Igreja Católica, um capacete de defesa do prelado contra os inimigos. Diz-se que já era utilizada pela
Igreja antes mesmo do século IX.
77
Patenas ou âmbula: bandeja para o celebrante repousar a hóstia; Teca: caixa de hóstia; Aspersório: objeto
para armazenar água benta; Manustérgio: pequena toalha de linho branco para o celebrante secar as mãos
na celebração. -
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Figura: 11. Museu do Memorial. Exposição Temporária. 2014. Fonte: Acervo pessoal do autor.

Dom Lucas assume os sentidos apontados por Regina Abreu (1996) na “fabricação
de um imortal”: a coleção do cardeal representa um homem semióforo e seus objetos
semióforos. Os homens semióforos são os representantes do invisível, e estabelecem uma
ligação com outros tempos, outros personagens e outras sociedades, acompanhados por
seus objetos semióforos (ABREU, 1996, p. 44).

Figura 12. Bodas de ouro sacerdotal em São João Del Rei. Dom Lucas M. Neves ao centro; Dom
Eugenio Sales (dir.) e Dom Serafim Fernades (esq.). 2000. Fonte: Arquivo pessoal do autor.
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Esse homem semióforo privilegia o período posterior à atuação como cardeal e
bispo-auxiliar de São Paulo, em 1967. Embora o Memorial exiba objetos de Dom Lucas
anteriores a essa data – tais como o hábito usado pelos frades dominicanos78e fotografias
em um Convento dos frades pregadores - os objetos episcopais e cardinalícios são os mais
exaltados na exibição pública.
Além desses objetos-semióforos, a instituição expõe títulos, comendas e diplomas
recebidos por dom Lucas de instituições civis, militares e políticas. Esses objetos
conferem legitimidade e autenticidade à instituição, por terem sido objetos pertencentes
e de uso do cardeal. Esse fato também é ressignificado pelos agentes responsáveis pela
instituição, por meio de exposições, homenagens, obras póstumas, enfim, medidas que
permitam renovar e preservar esse legado. 79 Heymann (2005) avança na discussão da
questão da legitimidade:

De fato, a legitimidade dentro do campo de instituições de memória
depende, em grande parte, da capacidade de abrigar acervos, de reunir
peças e documentos inéditos – que funcionam como manifestação
material do legado – ou, ao menos, de produzir um discurso convincente
e documentado na apresentação do personagem e de sua trajetória.
(HEYMANN, 2005, p.53)

A exposição permanente é estrategicamente constituída e exibida ao público em
diversas vitrines de vidro. Os objetos ficam expostos em uma sequência cronológica –
dir-se-ia predestinada – que acompanha a vida do bispo, em especial o período posterior
a 1974, ano da sua transferência para o Vaticano, aproximando-se assim de uma “ilusão
biográfica”, na medida em que exalta determinados períodos da sua trajetória
(BOURDIEU, 1986). Os anos anteriores ao bispado são tratados como uma preparação
religiosa. Não havendo referências históricas, a narrativa aproxima-se mais de um
discurso hagiográfico do que biográfico sobre dom Lucas.
O museu, embora coerente na narrativa, não fornece informações históricas sobre
o cardeal. Por exemplo, não menciona o período da ditadura militar, não sendo
tematizados, por conseguinte, os fatos que envolveram a prisão de diversos dominicanos
na década de 1970. Esse registro corroboraria, de certo modo, a falta de vontade ou a

É um hábito da cor branca, formado por quatro peças – uma túnica, um escapulário e um rosário preso
à cintura, além de um capuz branco. Opcionalmente, o traje comporta ainda uma capa preta com capuz.
79
Em 2015, o Memorial Dom Lucas realizou exposição de curta duração com as mitras de dom Lucas,
objetivando exibir as peças do acervo e renovar a memória do bispo. Disponível em:
/http://www.memorialdomlucas.org.br/?p=459. Acesso 18/01/2017
78
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incapacidade dos bispos em administrar a crise. Vale lembrar que dom Vicente Scherer,
então presidente da CNBB, não nutria simpatias pelos dominicanos (SERBIN, 2001).
A primeira vitrine expositiva foi constituída por Stella Neves sem nenhuma
orientação museológica.80 Ela reúne objetos que remetem à infância de dom Lucas –
fotografias de seus pais e irmãos, um quadro da casa da família, vestimentas, cadernos
escolares etc. O eixo narrativo dessa vitrine são lembranças relacionadas à infância de
dom Lucas e seus irmãos em São João Del Rei. Ela expõe também um recorte de jornal
nos moldes de um paramento religioso, como lembrança da época em que os irmãos
brincavam de concelebrar missa. Tentativa de revelar uma predisposição vocacionada
para a vida religiosa, constitui um discurso hagiográfico, em que o “objetivo do discurso
é demonstrar a santidade do personagem” (SOBRAL, 2007, p. 101), supostamente
manifestada desde a infância. Stella refere-se textualmente a essa vocação em entrevista:
“Desde criança, ele queria ser padre. Tanto é que, no memorial, decidimos recortar, numa
folha de jornal, o molde de uma casula, paramento litúrgico usado nas missas, como
gostava de fazer nos tempos de menino”.81

80

Fonte.http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2013/03/10/interna_internacional,355887/naintimidade-dos-papas.shtml. Acesso 07/10/2016
81
WERNECK, Gustavo. Na intimidade dos Papas. Estado de Minas, Belo Horizonte, 10 mar. 2013.
Disponível
em:
<http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2013/03/10/interna_internacional,355887/naintimidade-dos-papas.shtml>. Acesso 10/06/2015.
http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2013/03/10/interna_internacional,355887/na-intimidade- dospapas.shtml. Acesso em 3/10/2015
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Figura 13: Vitrine montada por Stella Neves no museu do Memorial
Dom Lucas. Fonte: Arquivo pessoal do autor

Outras vitrines de vidro expõem os paramentos e objetos religiosos, entre os quais
o anel cardinalício concedido pelo Papa João Paulo II, em 198882, e o anel episcopal,
recebido em 1967, em uma cerimônia celebrada pelo cardeal dom Agnelo Rossi83e
concelebrada pelo frade dominicano Alano Du Noday. 84 Encontram-se também em

82

O rito do consistório de um cardeal dá-se com a entrega do barrete vermelho, a bula de nomeação e o
anel cardinalício que representa o vínculo do indicado com o Papa. Cada papado possui imagem própria
criada pelo Papa para seus cardeais. O desenho anelar do papado de João Paulo II recria a passagem da cena
da crucificação. Disponível em: http://www.a12.com/formacao/detalhes/tornando-se-um-cardeal-o- ritualdo-consistorio. Acesso 23/10/2016
83
Nascido em Campinas em 1913, foi um dos alunos fundadores do Colégio Pio Brasileiro. Ordenado
sacerdote em 1937 em Roma, em 1956 foi nomeado bispo de Barra do Pirai/RJ. Indicado a arcebispo de
São Paulo em 1964, no ano seguinte recebeu o barrete cardinalício. Duramente criticado por negar a
ocorrência de tortura no país após a implantação da ditadura militar, foi transferido para o Vaticano em
1970, como prefeito da Congregação para evangelização dos povos. Foi substituído por seu bispo-auxiliar
dom Paulo Evaristo Arns.
84
Nasceu em Saint-Servant, na França, em 1899. Foi nomeado bispo pelo Papa Pio XI. Encaminhado ao
Brasil, trabalhou como bispo diocesano de Porto Nacional, no norte de Goiás, tornando-se importante líder
religioso da região. Um dos idealizadores do estado do Tocantins, faleceu em dezembro de 1985. Fonte:
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exibição, ainda no primeiro andar, uma estola85 e o pálio86 de arcebispo de Salvador,
concedido em 1987. A estola de dom Lucas – peça na cor vermelha, ricamente
ornamentada com bordados e franjas, que lhe foi presenteada por João Paulo II – ocupa
lugar de destaque no museu (NEVES, VAYNE, 2006, p.56), sendo a única peça que
possui legenda. Em um quadro ao lado da vitrine é possível ler a informação, escrita pelo
próprio dom Lucas, de que a estola lhe fora cedida em 1987.

Figura 14: Foto Museu Memorial Dom Lucas com paramentos religiosos. Foto: Arquivo pessoal autor

O próprio dom Lucas investe essa estola de grande simbolismo. Na entrevista
concedida a François Vayne, ele conta que a estola lhe foi dada na residência papal de
verão, em Castel Gandolfo, em uma cerimônia religiosa restrita aos dois prelados, e “foi
tecida para o Santo Padre pelas carmelitas de Palermo. Eu a uso toda vez que vou pela

http://vocacionalop.blogspot.com.br/2012/11/homenagem-postuma-um-futuro-santo-do.html.
Acesso:
21/10/2016.
85
Estola é uma faixa larga e comprida que os sacerdotes usam em torno do pescoço e que varia de cor de
acordo com o calendário litúrgico.
86
Pálio é uma espécie de colarinho de lã branca, com cerca de cinco centímetros de largura e dois apêndices – um na
frente e outro nas costas, com seis cruzes bordadas ao seu longo e que expressa a unidade com o Sumo Pontífice.
Originalmente utilizado pelo Papa, teve posteriormente seu uso estendido aos primazes. Está destinado, portanto, aos
bispos que assumem uma arquidiocese. O pálio simboliza o poder na província e sua comunhão com a Igreja Católica.
Fonte:
http://br.radiovaticana.va/news/2016/06/28/quatro_arcebispos_brasileiros_receber%C3%A3o_p%C3%A1lio/124059
9. Acesso 21/10/2016.
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Fonte: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,papa-preside-cerimonia-de-adeus-a-domlucas,20020911p53837. Acesso 15/10/2016.
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primeira vez a uma paróquia, ou por ocasião de um evento diocesano” (NEVES, VAYNE,
2006, p. 56). O cardeal afirma que o fato de ter recebido uma estola do próprio Papa
simbolizou a confiança que João Paulo II depositava nele por ocasião do seu retorno ao
país como primaz do Brasil. Fica claro, mais uma vez, que dom Lucas investiu fortemente
no cultivo da imagem de homem da confiança do papa polonês.

Figura 15. Dom Lucas em Salvador, Bahia, com paramentos religiosos cardinalícios e, sobre o
ombro, a estola presenteada por João Paulo II.
Disponível em: <http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/cardinal-lucas-moreira-nevesinsalvador-brazil-in-february-news-photo/115099093#cardinal-lucas-moreira-neves-in-salvadorbrazil-in-february-1995-picture-id115099093>Fotografia: Antônio Ribeiro.

Em outra ala do museu, encontra-se a sala dos diplomas e das condecorações
recebidas pelo cardeal ao longo de sua atuação religiosa e civil. Ali estão depositadas as
insígnias, entre as quais os diplomas de doutor honoris causa em Teologia, recebidos da
Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino em Roma, e do College Providence de
Rhode Island, Estados Unidos. 87
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A Pontifícia Universidade São Tomas foi fundada em 1577, pelos frades da ordem dominicana, enquanto
o College Providence, também fundado e administrado pelos frades dominicanos, data de 1917. Disponível
em:
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Também está exposta nesta sala a condecoração recebida do presidente francês
François Miterrand, a Legion d’Honneur. Dom Lucas demonstra uma forte influência da
cultura francesa em sua trajetória: há uma identificação com santos, escritores e
intelectuais franceses, sempre mencionados em seus discursos e manifestações públicas:
Antes de tudo, foi a França que veio a mim. Pois, como sabem, durante
séculos, e especialmente durante o século XX, a civilização francesa
exerceu uma grande e decisiva influência no Brasil, sobretudo a partir
da educação, do pensamento filosófico, da literatura e das artes. Tenho
a satisfação de destacar que esta presença francesa se manifestou de
maneira determinante através da Igreja Católica, pelas Ordens e
Congregações religiosas de origem francesa. Em seguida, depois do
meu ingresso na Ordem dos Pregadores, fui eu que parti para viver na
França, em Saint-Maximim-La-Sainte-Baume, no Var, por quase cinco
anos da minha juventude, de 1947 a 1952. Tive a oportunidade de
chamar-lhes (...), anos luminosos. Recordo-os agora como anos plenos
e fecundos... Graças a estes anos, um laço muito profundo uniu-me à
França: foi a parte mais importante da minha formação. (SSVP...
1999)88

Os diplomas da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de
Filosofia ocupam também lugar de destaque, exaltando a imortalidade da obra e da figura
de dom Lucas. A pesquisadora Alessandra El Far (2000) lembra-nos que a vaidade dos
primeiros escritores da ABL era justamente a de alcançar a eternidade:

O estatuto da imortalidade. Todos aqueles que pertencessem aos
quadros da associação nascente seriam qualificados de imortais, tendo
seu nome e sua obra enaltecidos pelos demais e lançados à posteridade
nas sucessivas sessões ordinárias e celebrativas. (El FAR, 2000, p.25)

As bulas eclesiásticas também ocupam lugar de destaque nas vitrines do
Memorial, tais como a de primaz do Brasil, assinada por João Paulo II, em 1987, e a que
lhe concede os títulos de São Bonifácio e Santo Aleixo, outorgados por ocasião da sua
elevação ao cardinalato, em 1988. O título de posse de dom Lucas como cardeal-bispo da
diocese suburbicária de Sabina Poggio Mirteto, concedido por João Paulo II, em 1998,
também é destacado. Sabina Poggio Mirteto, além de ser uma das mais antigas dioceses
católicas do mundo, é simbolicamente importante para os frades dominicanos, porque ali

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pontif%C3%ADcia_Universidade_S%C3%A3o_Tom%C3%A1s_de_Aquin
o e http://www.providence.edu/. Acesso 24/05/2017.
88
SSVP, Dom Lucas Moreira Neves recebe Legion d’honner. Sociedade São Vicente de Paulo. Ano V, nº
214, p.5. Setembro de 1999.
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viveu São Domingos, fundador da ordem, no século XII. 89 Ao agradecer a João Paulo II
pelo título de posse recebido, dom Lucas busca monumentalizar o fato:

Estou duplamente agradecido ao Papa por isso, seja pela nomeação em
si, que é uma grande honra, seja porque, sou o terceiro latino-americano
seguido que possui o título de Sabina Poggio-Mirteto. Na diocese de
Sabina, com efeito, fui precedido pelo Cardeal Agnelo Rossi [...] e um
caríssimo amigo, o cardeal Eduardo Pironio.90

Por fim, há exibição de objetos religiosos, em sua maioria joias, pratarias e peças
auríferas, destacando-se os diversos anéis episcopais, cálices, âmbulas, ostensório,
turibulo, tecas, aspersórios, galhetas e manustérgio. Nenhuma dessas peças dispõe de
legenda, não permitindo que o visitante tenha informação sobre a sua funcionalidade. A
maior parte dos artefatos dessa coleção faz parte da exposição permanente. Esses
artefatos, pela sua imponência material, receberam inegavelmente uma maior atenção de
Stella Neves, no momento de organização do espaço museal.
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Desde 1962, o titular da igreja é um Cardeal, sendo que a administração da diocese cabe a outro bispo.
(Disponivel em: <https://it.wikipedia.org/wiki/Sede_suburbicaria_di_Sabina-Poggio_Mirteto>. Acesso
03/06/2017.
90
CARDINALI, Gianni. Quando vi Paulo VI Chorar. http://www.30giorni.it/index_l6.htm. Acesso
10/01/2017.
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Figura 16. Objetos de cunho religioso do Memorial Dom Lucas.
Foto: Arquivo pessoal autor

Ainda no segundo andar, uma outra sala abriga uma expressiva quantidade de
ícones. Esse ambiente exclusivo foi criado devido exatamente à presença massiva dessas
peças no acervo. Os ícones representam uma expressão artística única. A iconografia
bizantina é uma das mais antigas formas de arte sacra, e a que menos se alterou ao longo
do tempo.91 A maioria das peças foi adquirida pelo cardeal ou a ele presenteada em
viagens realizadas à Rússia, Grécia, Polônia e Sérvia. Devido à grande quantidade de
peças, pode-se supor que dom Lucas tinha especial predileção por esse tipo de pintura.
Outro objeto em exposição é um crucifixo em prata, com o qual a princesa Isabel
presenteou o arcebispo dom Luís Antônio dos Santos, 19º bispo de Salvador, precursor
da “romanização” da Igreja na América e importante abolicionista.92 Em sua entrevista de
história de vida, ao ser provocado por Vayne sobre a omissão da Igreja em relação a
questões sociais e políticas nas Américas, dom Lucas exalta o combate que dom Luís
moveu contra a injustiça, perseguição e escravidão em todo o Brasil, e destaca o
reconhecimento que a ele foi atribuído pela princesa Isabel. Ele informa ainda que, “num
salão da residência episcopal de Salvador – Bahia está exposta uma cruz que a filha do
Imperador tinha enviado a Dom Luís para dar-lhe força.” (NEVES, VAYNE, 2006, p.
71). Certamente este crucifixo é o que se encontrava no Palácio Arquiepiscopal de
Salvador e, por sua importância histórica, foi adicionado à coleção pessoal de Dom Lucas
quando foi arcebispo da capital baiana.
Até a segunda metade do século XX a Igreja brasileira vivia sob o patronato do
Estado. Somente após querela envolvendo a Igreja, a Maçonaria e o Imperador,
culminando com a prisão do arcebispo de Olinda, dom Vital de Oliveira, é que a Igreja
buscou se aproximar dos ditames de Roma e do Papado. O ponto alto desta investida foi
a convocação de todos os arcebispos e bispos das Américas pelo Papa Leão XIII, para um
Concílio para a América Latina. Esse encontro, que reuniu 53 prelados do continente,
entre os quais 11 brasileiros, estabeleceu as diretrizes para as ações futuras da Igreja na
região. Dom Luis Antônio dos Santos, então primaz do Brasil, liderou os bispos
91

A categoria ícone é reservada a uma pintura, geralmente portátil, de gênero sagrado, executada sobre
madeira com uma técnica particular, e segundo uma tradição transmitida por séculos. A pátria do ícone é o
Oriente bizantino que produziu obras-primas de grande valor. Os ícones representam geralmente Jesus
Cristo, sua mãe, anjos e santos ou outros temas religiosos. Disponível em:
http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/iconografia/e_os_icones.html. Acesso 21/10/2016.
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Fonte: http://www.estudostomistas.com.br/2016/09/um-heroi-da-religiao-dom-vital.html. Acesso
15/12/2016.
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brasileiros nessa aproximação com Roma e por esse motivo é considerado pela Igreja
como o primeiro brasileiro e latino-americano comprometido com o processo de
romanização e fidelidade absoluta ao Papado. 93 Conhecer essa história é importante para
entender o desejo e os interesses de dom Lucas em adicionar objetos desse bispo à sua
coleção pessoal. Como religioso muito ligado a Roma, dom Lucas provavelmente sentiase herdeiro do precursor desse movimento.
Em outra sala, ainda no segundo andar, estão exibidas as fotografias do acervo –
pessoais e oficiais – do cardeal. É conferida maior ênfase às fotos oficiais, sobretudo, a
partir de 1967, quando dom Lucas tornou-se bispo auxiliar de São Paulo. Várias fotos
registram a cerimônia religiosa ocorrida em São João Del Rei, em setembro de 1967, no
ritual realizado em praça pública que contou com a participação de mais de 30 bispos
brasileiros, além de centenas de padres e diversos cardeais. As fotos destacam a procissão
que se formou pelas ruas históricas da cidade, finalizando no Largo do Rosário, em frente
à igreja do mesmo nome, e ao lado do suntuoso Solar dos Neves, residência oficial do
futuro presidente da República Tancredo Neves.94

Figura 17 - Fotografias do Memorial Dom Lucas. Fonte: Arquivo pessoal autor.
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Idem.
Os padrinhos da ordenação episcopal de dom Lucas foram Tancredo Neves, o crítico literário Alceu
Amoroso Lima e um morador do morro do Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro, conhecido como
Nhonhô. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-moreiraneves. Acesso 12/05/ 2017.
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Um grande número de fotografias retrata o período pós-1974, época da
transferência de dom Lucas para Roma. Muitas delas, tiradas em diferentes ocasiões,
sugerem sua proximidade com Paulo VI, e sobretudo com João Paulo II. Dezenas de fotos
registram sua presença junto a membros da Cúria Romana, no intuito de construir a
imagem de um homem influente no Vaticano. No mais, há registro das viagens
internacionais realizadas por dom Lucas na condição de representante de João Paulo II.
Um exemplo são as fotografias tiradas no IX Congresso Eucarístico Nacional argentino,
realizado em Santiago del Estero:
Do congresso, participei inesperadamente (...), graças a um benévolo
gesto do Santo Padre, nomeando-me seu Enviado Extraordinário ou
Legado Papal. Durante todo o congresso, procurei ser somente uma
transparência do Santo Padre, não retendo em mim mesmo, mas
deixando que chegassem a ele as inúmeras e inequívocas manifestações
de fé, de reverencia e devoção, de cálido afeto ao sucessor de Pedro e
vigário de Cristo (TIRADO et al, 2015, p. 59).

Por fim, é expressivo o número de fotografias relacionadas à missa de corpo
presente do cardeal; e a cópia do manuscrito de seu testamento espiritual, escrito na
Quaresma do ano 2000, meses antes da renúncia aos cargos por motivos de saúde.

Figura 18. Funeral Dom Lucas, João Paulo II ao fundo e Cardeal Ratzinger em pé a
frente
do
caixão.
Disponível
em:
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2002/documents/ns_lit_doc_20020911_f
oto.html

68

As fotografias, variadas, registram as exéquias na basílica de São Pedro, no
Vaticano, em setembro de 2002. O esquife posto no centro do templo sob a superfície
vazia de quaisquer símbolos católicos ou ornamentos, demonstrava o luto cerimonial. O
rito contou com a participação de centenas de padres e bispos, além de todos os cardeais
vaticanistas, diplomatas, conselheiros papais, a Guarda Suíça e os funcionários da Cúria
Romana. O cerimonial foi organizado pela Secretaria de Estado do Vaticano então
presidida pelo cardeal Angelo Sodano, e contou com a concelebração do cardeal Joseph
Ratzinger e do Papa João Paulo II, que adoentado, retornou às pressas de Castel
Gaondolfo e realizou somente a homilia do rito, na qual destacou justamente textos do
testamento espiritual do cardeal brasileiro.
Com as imagens, o Memorial procura explorar o alcance de um bispo brasileiro
de origem sanjoanense aos altos cargos no Estado do Vaticano, cujas exéquias foram
celebradas pelo chefe da Igreja Católica, acompanhado da alta cúpula dessa instituição.
O principal jornal da cidade declarou em manchete que a “cidade chora a morte de Dom
Lucas, sanjoanense foi apontado como provável sucessor do Papa”.95 A mesma matéria
publicou entrevista do padre Paiva, pároco da Catedral Basílica da cidade e importante
agente no processo de institucionalização da memória do Cardeal em São João del Rei:
“Ele foi uma figura muito importante para São João del Rei e para toda a Igreja. Exerceu
funções de muita confiança e responsabilidade que foram motivo de orgulho e gloria para
cidade. Sentimos não poder tê-lo aqui”.

95

PAIVA, Padre. Morre Dom Lucas Moreira Neves. Gazeta de São João del Rei. Ano V, nº 214, p.5.
Setembro de 2002.

69

Figura 19. Funeral de dom Lucas na Basílica de São Pedro. Vaticano. 2002. Disponível
em:
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2002/documents/ns_lit_doc_20020911_fot
o.html

2.3. O arquivo pessoal do cardeal
O arquivo se encontra fisicamente em um salão posterior à biblioteca no andar
térreo da instituição. Os visitantes podem ter acesso a esse salão por ser passagem para
o pátio externo da instituição. Nesse sentido, podemos pensar que o arquivo é “exibido”
como um tesouro ao qual não se pode ter acesso.
O arquivo pessoal do cardeal está disposto em 136 caixas de arquivo poliondas e
ainda não recebeu tratamento arquivístico. A classificação foi estabelecida pela irmã do
cardeal, a partir de 2003. Para isto, a documentação foi separada em diferentes assuntos
pelas áreas de atuação ou pelos eventos que contaram com a participação de dom Lucas.
Procuraremos problematizar essa classificação, identificando, de acordo com os critérios
estabelecidos por Stella, o que é visto como mais “relevante”.
O arquivo contém documentos que perpassam toda a trajetória do bispo, incluindo
sua certidão de nascimento em 1925, a carta do pai Telêmaco às vésperas do filho ser
sagrado padre na França, em 1950, troca de correspondência entre dom Lucas e diversos
bispos e cardeais brasileiros (como dom Eugênio Salles e dom Vicente Scherer) e
estrangeiros. Além disso, possui significativa correspondência pessoal com prelados
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italianos, brasileiros e latino-americanos, nas décadas de 1970, 1980 e 1990 e ano 2000,
e documentos de diferentes secretarias do Vaticano. Apesar da sua atuação nos
movimentos leigos da Igreja (como a JUC, a JOC e o MFC) nos anos 1950, 1960 e 1970,
a documentação a respeito dela não é relevante no arquivo, como veremos mais adiante.
O arquivo possui uma única caixa contendo material sobre esses movimentos. Intitulada
“Prisões na JOC e Maçonaria no Brasil”, reúne diversas cartas pessoais e documentos
oficiais da época.
O maior número de caixas no arquivo de dom Lucas corresponde à classificação
“Jornais”. São 17 caixas, 13 das quais contendo jornais brasileiros (A Tarde, Bahia Hoje,
Jornal do Brasil, entre outros), que publicavam semanalmente crônicas de sua autoria, e
quatro caixas com o jornal diário L’Osservatore Romano, porta-voz oficial do Vaticano
e que publica relatórios do Papa, noticia a nomeação de prelados, transferências,
obituários e artigos culturais.
Em seu último artigo escrito em 1998, anterior ao retorno a Roma, dom Lucas
afirma ser um bispo brasileiro que, na função episcopal fez-se jornalista, escrevendo para
jornais não confessionais de grande circulação: “já exprimi, orgulho não, mas satisfação,
sim, por te me integrado nos bispos-jornalistas” (NEVES, 2000, p. 251).. Luciana
Heymann lembra-nos que todo investimento na construção de um legado segue um
procedimento que confere protagonismo à ação do personagem (HEYMANN, 2011, p.
92). No caso de dom Lucas, além de religioso, intelectual e jornalista.
O segundo maior número de documentos refere-se ao assunto “Sínodo Episcopal”,
presente em 11 caixas de arquivos. Os sínodos episcopais ou conferências gerais do
episcopado são reuniões continentais ou mundiais designadas pelo Papa, que contam com
a participação de diversos religiosos (cardeais, bispos, padres), além de leigos e membros
de comunidades de base de diferentes países. Os designados pelo Papa reúnem-se com
intuito de analisar temas já pré-definidos pela Igreja em diálogo com a sociedade. Essas
reuniões são conduzidas por delegados e um relator, o qual tem a função de sugerir temas
e deliberar sobre eles para votação em plenário. Os resultados são encaminhados para
aprovação final do Papa.
A documentação relativa ao sínodo realizado entre 30 de setembro e 28 de outubro
de 1990, dedicado a projetar o perfil ideal dos sacerdotes para a Igreja no novo milênio,
ocupa sete caixas. Ela detalha a atuação de dom Lucas como relator e como o responsável
quer pelas proposições para votação, constantes do temário do encontro, quer pela redação
final da Exortação Apostólica, que seria assinada por João Paulo II,

e
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encaminhada ao episcopado e ao clero católico de todo o mundo. Em outras palavras,
dom Lucas redigiu os trabalhos e o texto que trata sobre a formação e o perfil dos
seminaristas, futuros padres da Igreja Católica universal. Para o cardeal, assumir a
relatoria sinalizou a confiança de João Paulo II:
Na sessão de outubro próximo, o sínodo tratará de um assunto candente
na hora atual: a formação dos seminaristas, futuros padres [...].
Nomeando o autor deste bilhete Relator Geral do Sínodo, o Santo Padre
João Paulo II presta uma homenagem ao episcopado brasileiro e, mais
uma vez, dá mostra inequívoca de amor à Bahia. Devendo levar sobre
os ombros boa parte do feliz êxito do Sínodo, o Relator Geral precisa
das orações dos fiéis da Arquidiocese – e as pede encarecidamente
(TIRADO, GREGORIO, 2015, p. 91).

A classificação com o tipo documental “Artigos” ocupa um total de sete caixas no
arquivo onde estão depositados diversos artigos escritos por ele e sobre ele, extraído de
diferentes jornais. Há dois artigos que atacam duramente dom Lucas, envolvendo as
questões sobre a ditadura militar. O primeiro é uma entrevista de Frei Beto, que apresenta
diversas denúncias sobre a omissão de dom Lucas em relação aos confrades dominicanos
durante o regime militar. O artigo possui diversas marcações a caneta e anotações na
lateral. O segundo é uma matéria jornalística que apresenta denúncias contra dom Lucas
por parte do padre italiano Renzo Rossi. 96
Dom Lucas foi por longo tempo cronista semanal em diversos veículos da
imprensa. A classificação dos seus artigos estabelece uma distinção entre os “artigos
dominicais”, de 1988 a 1996, e os “artigos para quarta-feira”, de 1996 a 1998. O recorte
temporal completo é relativo ao período de permanência de dom Lucas no Brasil (19881998). A única exceção é o artigo relativo à passagem do primeiro aniversário de dom
Paulo Evaristo Arns como arcebispo de São Paulo, publicado em 22 de outubro de 1971.
Há uma caixa exclusiva para o artigo “J’accuse”, e as repercussões polêmicas que
envolveram esse verdadeiro manifesto, publicado pelo cardeal em 13 de janeiro de 1993.
Nesse artigo, com o título transcrevido de um manifesto do escritor francês Emile Zola,
dom Lucas acusa duramente a TV brasileira, e foca em especial a Rede Globo de
Televisão e sua programação que, segundo ele, “imbeciliza” a sociedade. Escrito logo
após o assassinato de uma famosa atriz brasileira por seu colega de emissora, o artigo
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Rossi viveu no Brasil entre 1965 e 1997. Durante a ditadura militar, prestou auxílio aos presos políticos,
visitando-os nas prisões. Esteve com os frades dominicanos presos no Presídio Tiradentes, em São Paulo.
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provocou a reação do proprietário da emissora, jornalistas e atores, e celeumas com
familiares da atriz, ao afirmar:

Quem matou, há dias, uma jovem atriz? Seria ingenuidade não indiciar
e não mandar ao banco dos réus uma coautora do assassinato: a TV
brasileira. A novela das oito. E – sinto ter que dizê-lo – a própria novela
De corpo e alma.

O Memorial possui diferente edições do artigo publicado originalmente no Jornal
do Brasil e republicado por outros veículos de comunicação.
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O jornalista François

Vayne, na entrevista com o Cardeal, toca nesse assunto. Dom Lucas explana que “a morte
de Daniela Perez, uma atriz da novela Corpo e Alma, divulgada pela rede de televisão
Globo, desencadeou paixões na opinião pública” e afirma que o artigo tinha como intuito
provocar a discussão sobre criação de um código de ética dos meios de comunicação:

Eu escolhi a crônica semanal, que mantenho no Jornal do Brasil, para
me ater à raiz do mal: a televisão e suas leis mercantis ditadas pelo curso
da audiência. Roberto Marinho, o diretor geral da Rede Globo, tentou
entrar em contato comigo quando eu estava em reunião em Roma.
(NEVES, VAYNE, 2006, p.65)
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Figura 20. Arquivo Memorial Dom Lucas. Fonte: arquivo
pessoal autor.

Ao que parece, dom Lucas se preocupou em registrar em seu arquivo todos os
desdobramentos desse caso. Ali se encontra registrado o texto original do “J’accuse”, os
diferentes jornais que o publicaram e as diversas respostas, inclusive as congratulações
recebidas por diversas personalidades pelo manifesto contra a TV brasileira.
O Memorial Dom Lucas veicula a imagem de um religioso jornalista que quer
evangelizar sua comunidade através da mídia. Para o diretor da instituição, padre Ramiro
Gregório, essa atuação de dom Lucas revela sua formação humanística e filosófica
adquirida nos quatro anos na escola dominicana de Saint Maximin, na França, e um total
alinhamento com as determinações do Vaticano:

Nos artigos de Dom Lucas, assim como nos seus pronunciamentos,
evidencia-se esse maduro conhecimento das linhas de pensamento da
Santa Sé, como substrato de que derivam suas afirmações, mesmo
quando formuladas na apreciação de matérias novas, ainda não sujeitas
a Roma. 98
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O arquivo inclui ainda nove caixas relacionadas à Conferência Nacional dos
Bispos Brasileiros (CNBB), com ênfase no período em que dom Lucas ocupou a
presidência da instituição (1995-1998). Na sua avaliação, sua eleição, após os dois
mandatos do arcebispo de Mariana, dom Luciano Mendes de Almeida, de 1987 a 1995,
representou o desejo dos bispos de que ocorresse uma maior aproximação entre a Igreja
brasileira e o Vaticano.99 Ele afirma não aspirar ser eleito após as três votações da
Conferencia, e assegura ter concorrido para não decepcionar as expectativas de bispos
brasileiros que insistiram para que ele aceitasse o desafio de concorrer ao cargo:
Eu tenho plena consciência de que a maioria dos bispos que me levaram
à presidência quer uma melhoria nas relações com o sucessor de Pedro.
Por formação, pela minha história pessoal e por convicção, sou muito
ligado ao Santo Padre. Agirei de sorte que a unidade entre nossa Igreja
local e a de Roma seja forte. É necessário, entretanto, evitar todo
sentimento de revanchismo (NEVES; VAYNE, 2006. p.95)

A caixa relativa à Academia Brasileira de Letras contém cartas, atas de reuniões,
notícias de posses de novos acadêmicos, apresentação informal de candidatos e discursos
de diversos imortais. Dom Lucas ocupou a cadeira número 12, de 1996 até sua morte em
2002.100 Merece registro a carta que dirigiu a Antônio Houaiss, então presidente da ABL,
na qual apresenta formalmente o seu desejo de se candidatar à vaga de Abgar Renault.
Em seu arrazoado, publicado em 2006, enfatiza sua condição de “cidadão brasileiro,
intelectual, Pastor-Maior da Igreja e membro do colégio dos cardeais”, e deixa claro sua
“disposição a inscrever-me para eventual sucessão do citado Acadêmico” (NEVES;
VAYNE, 2006; p.110). Em relação à sua aceitação na ABL, dom Lucas declarou em
artigo, logo após ter tomado posse, sua preocupação com a escolha de seu nome pelos
pares imortais:
Quanto a mim, não direi que o problema tenha sido o “embarras du
choix”. Pensando na noite de 18 de outubro, data que escolhi por ser
festa litúrgica do meu xará São Lucas, autor dos escritos mais acurados
do ponto de vista literário, no Novo Testamento, minha preocupação
era: o que dizer aos insignes homens de letras – poetas, romancistas,
ensaístas, jornalistas, dramaturgos e filósofos – que, com generosa
votação, me chamaram a sua prestigiosa agremiação e nela vão me
receber? (NEVES, 2000, p.347).
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Seguindo ainda a classificação estabelecida por Stella Neves, há sete caixas para
o assunto “Congratulações”, reunindo diferentes congratulações recebidas por dom Lucas
de autoridades civis, religiosas e militares, destacando-se as referentes à sua nomeação
para a arquidiocese de Salvador e ao recebimento do título de primaz do Brasil e cardeal
romano. Constam ainda felicitações pela indicação ao cargo de secretário do Conselho
dos Leigos, em 1982, e prefeito da Congregação dos Bispos, em 1998, entre as quais a
carta do prior Vincent de Couesnongle, mestre superior da ordem dominicana, em
Roma.101
Não podemos afirmar em que medida essa documentação possa ter sofrido
interferência de outros agentes, entre os quais secretários e colaboradores do Cardeal,
conforme citado anteriormente, mas provavelmente foram agentes decisivos na guarda e
no descarte. Heymann nos lembra que muitas vezes a acumulação de documentos não é
uma ação exclusiva dos titulares, mas sim um processo que envolve diversos agentes:
O processo de seleção e ordenamento dos documentos é muitas vezes
um empreendimento coletivo, especialmente no caso de homens
públicos, para quem secretarias e colaboradores podem ser agentes
decisivos do processo (HEYMANN, 2005, p.47).

Constam ainda felicitações por sua pregação no retiro quaresmal ao Papa João
Paulo II, em 1980.102 O Memorial conserva diferentes cópias e versões dessa pregação
com diversas anotações. Vale notar que em seu diário, publicado em 2012, João Paulo II
cita a pregação de dom Lucas e mais as de diversos outros prelados ao longo de seu
pontificado, o que demonstra ser esta uma prática comum adotada por João Paulo II,
buscando internacionalizar a Cúria romana. Dom Lucas, entretanto, constrói uma imagem
desse fato como “único” e destaca essa experiência como de fundamental importância na
sua passagem pelo Vaticano (DIZIWISZ, 2012). Na ocasião, ele abordou justamente o
tema “sacerdócio” diante do Papa e de centenas de membros da Cúria Romana. Segundo
ele, “em 1990, dez anos após esse retiro, o Papa me nomeou relator do sínodo dos bispos,
que tratava justamente do tema sacerdócio” (NEVES, VAYNE, 2006, p. 52).
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Os documentos relativos a “Conferências e Retiros” ocupam quatro caixas do
arquivo e constituem um registro das conferências e dos retiros pregados por dom Lucas
ao longo dos 13 anos em que viveu em Roma, em especial quando foi secretário da
Congregação dos Bispos (1979-1987). Ele conferia grande importância aos retiros,
conforme atesta o trecho abaixo:
Em Roma, todos os anos eu era convidado, pelo seminário diocesano,
para conferir a ordem aos futuros padres. Além disso, eu visitei toda a
Itália, cada região. Os bispos me convidavam, regularmente, para
pregar os retiros sacerdotais nas suas dioceses. Essa convivência
pastoral na Itália, durante 13 anos, deu-me as maiores alegrias
apostólicas de minha vida. Esse respiro pastoral equilibrou muito meu
trabalho burocrático na Congregação para os Bispos. (NEVES;
VAYNE, 2006, p. 48)

O fato de haver mais documentos que registram sua atuação em Roma do que os
relativos a outros períodos e cargos pode indicar, também, a presença de um secretário.
Outra documentação importante desse conjunto diz respeito às Conferências
Gerais do Episcopado Latino-Americano de 1992, realizado em Santo Domingo, na
República Dominicana. Essa conferência teve como objetivo reunir os bispos do
continente para debater as questões relativas à justiça social, aos direitos humanos, ao
papel da mulher na Igreja, entre outros. Essa conferência foi palco de diversas polêmicas
devido à sua coincidência com as comemorações do V Centenário de Evangelização da
América Latina, o que provocou a reação de diversos setores sociais. 103 Dom Lucas
contemporiza a polêmica:

Nós não celebramos a colonização, mas a evangelização como obra de
Deus... nós celebramos a luz do Cristo. Não é possível julgar os
primeiros missionários com os critérios atuais. Lembremos todos
aqueles que – como Las Casas, por exemplo - foram perseguidos,
porque denunciaram os horrores da escravidão e da opressão aos índios.
(NEVES; VAYNE, 2006, p. 90)

Além disso, houve em Santo Domingo a pressão de diversos setores
conservadores de Roma, questão denunciada pelos brasileiros Leonardo Boff e Pedro
Casaldáliga.104 Dom Lucas, diplomaticamente, procurou rebater Boff e Casaldaliga, ao
afirmar que “eles são responsáveis por uma liturgia sem vida, tornada muito intelectual,
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que afasta os fiéis”. Ao ser questionado se teria sido o redator final daquela conferência,
dom Lucas enfatiza: “Eu fui o responsável pela equipe que redigiu o texto. Três bispos
trabalharam comigo”. (NEVES; VAYNE, 2006, p. 92)
O arquivo confere destaque às funções episcopais desempenhadas por dom Lucas.
Os documentos relativos ao período anterior a 1967, quando o então frade dominicano
participou ativamente de diversos movimentos de leigos e de jovens católicos, não são
valorizados. O arquivo pessoal apresenta somente uma pasta de arquivo com os encargos
assumidos pelo então frei Lucas, tais como, a documentação relativa à JOC.
No livro Diálogos na Sombra: bispos e militares, tortura e justiça social na
ditadura, Serbin (2001) cita o papel fundamental de dom Lucas na soltura de leigos e
religiosos, especialmente os jocistas presos no morro de São Carlos no Rio de Janeiro nos
anos de 1970. “dom Lucas era o responsável pelo trabalho e bem estar de todos os
movimentos leigos no brasil”. Dessa forma, um encontro foi marcado estando presente o
cardeal dom Jaime, dom Lucas e o general Médici no Palácio Laranjeiras para tratar da
prisão de jocistas e a invasão ao IBRADES. Os três homens ficaram por mais de meia
hora reunidos. Após o encontro, dom Lucas declarou aos bispos que Médici ouviu com
atenção, entretanto, não ofereceu ajuda. (SERBIN, 2001, p.194). O arquivo contém
somente uma caixa relativa ao episódio, com farta documentação, destacando-se missivas
para o presidente Médici, e pedido de auxilio de dom Lucas aos bispos da região Nordeste,
como dom Silvério Albuquerque, bispo de Feira de Santana e o então primaz do Brasil,
dom Avelar Brandão, para que intervissem no caso. Entretanto, ele não mencionou o fato
nem os seus desdobramentos nas entrevistas que concedeu.
Não há nenhuma pasta no arquivo relativa ao Movimento Familiar Cristão (MFC)
e nem à Conferência Nacional dos Religiosos (CNR), indicando a existência de lacunas
acerca do início da trajetória de dom Lucas. Na verdade, são muito poucos os documentos
anteriores a 1967. Contudo, a sua participação nas duas entidades é atestada no
depoimento a François Vayne:

A pedido de um jovem casal, engajei-me no Movimento Familiar
Cristão, a partir de 1959. Esse compromisso durou 13 anos, com uma
importante responsabilidade nacional, depois continental [...] Fui
responsável também pela formação religiosa no seio da Conferência
Nacional dos Religiosos do Brasil – CRB. (NEVES; VAYNE, 2006,
p.34)
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Na realidade, o arquivo pessoal permanece até hoje na sombra. Não houve, por
parte dos gestores do Memorial, nenhum investimento – pesquisas, exibição, lançamento
de obras baseada no arquivo – nessa documentação. A falta de informação sobre a origem
e a manutenção desse arquivo pelo próprio titular nos impede de precisar sua relação com
esse acúmulo documental, valendo a pena registrar que o arquivo recebeu novos materiais
mesmo após a sua morte. A caixa 107, por exemplo, contém os programas e eventos
culturais do Memorial e do Centro de Referência Musicológica/CEREM, outra instituição
fundada por Stella Neves em São João Del Rei. Cabe frisar ainda que Stella não fez
constar informações sobre a existência do arquivo na escritura de instituição do Memorial,
ao contrário dos objetos e da biblioteca, que foram devidamente registrados. Não há
informações sobre o arquivo nos folders de divulgação institucional e a própria Stella,
dez anos após a inauguração, não menciona o arquivo em entrevista que concedeu na
ocasião.105
Em suma, o arquivo não possui centralidade na instituição e nem é visto como
patrimônio ou legado do cardeal, tal como ocorre com sua biblioteca pessoal. Até o
momento não há nada que indique que o arquivo será retirado deste lugar obscuro e
disponibilizado como fonte de pesquisas.
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CAPÍTULO 3. USOS E ATUALIZAÇÕES DA MEMÓRIA DE DOM LUCAS

3.1. A morte ritualizada

Enfocamos, aqui, a morte do cardeal dom Lucas Moreira Neves buscando
problematizar as representações sociais que o fato provocou, sobretudo em São João Del
Rei. Nossa intenção é analisar que discursos, realizados por diferentes agentes,
contribuíram para a criação de uma persona post mortem, e ainda como essa criação se
refletiu na narrativa institucional. Para isso, apresentaremos brevemente a mise-en-scène
que envolveu os rituais fúnebres do cardeal no Vaticano e no Brasil.
Para analisarmos as representações sociais da sua morte e as comemorações em
torno de sua memória, serviram-nos de suporte autores que analisam a morte de figuras
públicas e seus efeitos sociais e políticos, bem como rituais de comemoração e
rememoração de fatos considerados dignos de serem lembrados.
Douglas Marcelino (2015) analisa as perspectivas sobre a morte e seus efeitos na
sociedade brasileira. Para este pesquisador, é justamente a mise-en-scène - as cerimônias
fúnebres, os rituais, as exéquias, ou seja, a teatralidade que envolve rituais fúnebres de
homens públicos - que pode revelar variáveis históricas e investimentos simbólicos sobre
suas trajetórias. Marcelino realizou um estudo de funerais de presidentes mortos no
exercício da função ou de ex-presidentes da República brasileira, de Getúlio Vargas a
Tancredo Neves, analisando os reflexos dessas “mortes” na sociedade.
Partindo desse exemplo, pretendemos abordar a repercussão da morte de dom
Lucas, enfocando as exéquias celebradas pelo Papa João Paulo II, acompanhado da alta
cúpula da Igreja na basílica de São Pedro no Vaticano, o translado do corpo e o funeral
no Brasil, concelebrado pelos principais cardeais brasileiros.
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3.1.1. As exéquias de dom Lucas em Roma e os elogios post mortem
“Domingo, 8 de setembro de 2002, às 7h47 da manhã (12h no Brasil). Morreu, na
Clínica Pio XI, em Roma, o cardeal dom Lucas Moreira Neves, acompanhado por duas
freiras que o secretariavam desde os tempos de primaz do Brasil”. 106 Uma delas, a irmã
Ângela, declarou que, após rezarem o rosário, dom Lucas exalou seu último suspiro. Esse
fato poderia passar despercebido se não reverberasse nos principais veículos
“jornalísticos religiosos”.107 Com efeito, sua morte foi investida de alta carga simbólica
pelos conterrâneos e herdeiros responsáveis pelo projeto de memória, que buscaram
santificar os momentos finais vividos no hospital. 108
A morte ocorreu depois de uma semana de internação, resultado dos últimos dois
anos de tratamento por hemodiálise. Entre 2000 e 2002, dom Lucas manteve uma vida
isolada em um apartamento no Vaticano.109 Após o óbito, os irmãos no Brasil foram
avisados, e Stella seguiu para Roma, assumindo papel de destaque na definição do destino
de objetos e documentos pessoais que estavam no Vaticano.
Comunicada do óbito, desde então a Secretaria de Estado do Vaticano se
encarregou de repassar as informações através da sua sala de imprensa. 110 A partir deste
ponto, os brasileiros acompanhariam diariamente, nos oito dias subsequentes, todos os
detalhes das exéquias em Roma, além do translado do corpo para o Brasil. Nesses dias, a
trajetória do cardeal foi diariamente divulgada pela mídia. Um elemento que mereceu
destaque nos relatos foi a sua condição de papabile. O Estado de S. Paulo declarou que,
mesmo após a aposentadoria, ele ainda era cotado para ser Papa. 111
Na própria tarde do dia 8 de setembro de 2002, a agência de notícias Reuters foi
o primeiro veículo a divulgar com exclusividade o óbito. O anúncio, reproduzido por
outros órgãos da impressa nacional e internacional, descrevia dom Lucas como uma das
mais importantes figuras do papado de João Paulo II.
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Durante os oito dias – entre exéquias, funerais, translado do corpo, velório em
Roma e em duas cidades brasileiras, São João Del Rei e Salvador, onde ocorreu o enterro
– a mídia foi extremamente positiva sobre a trajetória do cardeal. As primeiras notícias
enquadravam-no como a grande figura episcopal dos últimos anos, além de intelectual,
diplomata, escritor e religioso extremamente conservador. A grande imprensa buscou
balizar suas definições entrevistando diferentes autoridades e divulgando as mensagens
de pesar enviadas pelo Papa.112
Após o anúncio da agência Reuters, as informações sobre a morte de dom Lucas
no Brasil eram desconcentradas. A CNBB não emitiu nota oficial a respeito nas primeiras
horas daquele domingo. Outra questão era o fato de o cardeal não ter mais relação com
nenhuma diocese brasileira, dificultando que algum bispo ou cardeal tomasse a frente dos
ritos funerários.
No dia seguinte ao óbito, o padre Manoel de Oliveira, porta-voz da arquidiocese
de Salvador, declarou que o enterro se realizaria na catedral basílica de Salvador, pelo
fato de a cidade ter sido a última diocese brasileira ocupada pelo cardeal.
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O velório

seria aberto ao público, que durante 24 horas poderia adentrar a catedral metropolitana.
Essa informação provocou celeuma em São João del-Rei, onde conterrâneos queriam que
o enterro fosse feito na cidade onde ele nasceu.114
Em nota oficial, a CNBB, através de seu presidente, dom Raimundo Damasceno,
avultou a trajetória do religioso brasileiro e destacou o fato de dom Lucas ter sido
constantemente cogitado para ocupar a cátedra romana. É essa a ideia que prevalece na
mídia e no âmbito religioso, sendo ela, logicamente, a utilizada na narrativa adotada pelos
herdeiros dessa memória:

Lamentamos muito a morte de D. Lucas Moreira Neves, ex-presidente
da CNBB, que ocupou com distinção ofícios importantes na Igreja.
Dom Lucas destacou-se também na sociedade brasileira pelo grande
número de livros e artigos semanais que escreveu para jornais,
conquistando uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Peço
preces a Deus para que acolha este seu servo na comunhão plena e
definitiva. Se não fosse a doença, D. Lucas seria um possível nome para
suceder o Papa João Paulo 2º. Claro que ele nunca gostou de falar sobre
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isso, pois o Papa está vivo e atuante. Mas ele foi um nome lembrado
mundialmente. 115

A morte de dom Lucas repercutiu de diferentes formas entre os seus colegas
brasileiros. Os mais próximos rememoravam a sua trajetória, quer no Brasil ou em Roma,
recorrendo constantemente às conjecturas de um possível Papa brasileiro e latinoamericano e sua proximidade com João Paulo II. Já outros personagens, como dom Paulo
Evaristo Arns, então arcebispo-emérito de São Paulo e que conviveu com dom Lucas na
década de 1970, destacavam a ambivalência da sua trajetória, relembrando, ao lado de
outras vozes dissentes, sua atuação no período da ditadura militar. Dom Paulo assim se
refere ao seu ex-bispo auxiliar:116

Pode-se dizer que D. Lucas era essencialmente um mineiro. Sabia
sempre dar um jeito de não acusar e de não ser acusado. Sabia, ainda,
portar-se de modo ao mesmo tempo conservador e avançado. Mostravase avançado e amigo de todos quando trabalhava com as famílias e os
jovens. Foi conservador, no entanto, em relação ao governo militar.
Nunca protestou, por exemplo, contra as torturas, mesmo quando
atingiram seus confrades dominicanos.

Para Roberto Romano, ex-seminarista da ordem dos dominicanos, a trajetória de
dom Lucas foi a de um religioso ambicioso. Mostra desapontamento com a atuação do
cardeal em relação aos confrades dominicanos presos na ditadura militar e o descaso de
sua atuação, segundo ele, como bispo auxiliar de São Paulo, com os colegas da Ordem:

D. Lucas foi um grande articulador da igreja, um diplomata tanto
internamente, durante o regime militar, como externamente, na sua
colaboração durante o pontificado de João Paulo 2º quando a política
antissocialista do Vaticano foi posta em prática. Eu acompanhei a sua
carreira. E não me agradava.117

Os atributos de intelectual, mestiço e brasileiro foram criados por um
representante da Academia Brasileira de Letras, o escritor Murilo Melo Filho, confrade
de dom Lucas. Ele estabeleceu diferentes “personas” para o cardeal, destacando a
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influência que o religioso supostamente teria desempenhado na instituição, mesmo que à
distância. “Todos nós sempre recorríamos a ele. Antes da doença, ele era candidato
fortíssimo a ocupar o lugar do Papa, por representar um país essencialmente católico e
mestiço e sendo ele mesmo mestiço” 118
O presidente da República Fernando Henrique Cardoso e o governador de Minas
Gerais, Itamar Franco, decretaram três dias de luto oficial. Em nota, FHC lamentou a
perda para a Igreja brasileira e para a sociedade de um grande pensador e humanista,
recorrendo a um discurso de proximidade do cardeal com o povo brasileiro através de
ações pastorais:

Lamento imensamente o falecimento do Cardeal Dom Lucas Moreira
Neves. É uma grande perda, não apenas para a Igreja Católica, mas
também para o Brasil e para todos os que, como eu, o conheceram e
aprenderam a admirar seu trabalho pastoral. Ao longo de décadas, D.
Lucas sempre deu mostras de profunda vocação espiritual e de um
sentimento permanente de proximidade com o povo brasileiro.
Sentiremos muito a sua falta. 119

Após o anúncio da morte do cardeal, tiveram início os preparativos para as
exéquias solenes. Os rituais se iniciaram no próprio hospital, onde o corpo do cardeal foi
peparado pelos religiosos Legionários de Cristo. Ali, entre orações e cânticos, os
Legionários o vestiram com imponentes paramentos religiosos, que encerravam
diferentes simbolismos reservados aos mais altos dignitários da Igreja Católica.
Por baixo da batina vermelha, usada pelos cardeais, foi colocado o amito branco,
envolto sobre o pescoço que simbolicamente serve de proteção ao sacerdote e é utilizado
em toda cerimônia religiosa. Acima da batina colocaram uma alva branca, que representa
a pureza do clérigo; essa espécie de batina continha ornamentos sacros na barra e no
punho. A cintura foi envolta por um cíngulo, um cordão de lã trançado para ajustar a alva
ao corpo, que representa a virtude e a castidade dos clérigos. Finalmente, por cima da alva
foi colocada uma casula romana – tecido estreito e pesado, marcado por uma cruz,
representando o sacrifício do sacerdote – ricamente ornamentada. Nas mãos não foram
utilizadas as tradicionais chirotecas, peça exclusiva dos altos dignitários. O anel de
118

Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR51290-6014,00.html>. Acesso
22/04/2017.
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Disponível
em::<http://www.dgabc.com.br/(X(1)S(kh2nbrnvrle4kebn0s14uj1u))/Noticia/218038/morre-cardeal-domlucas-moreira-neves>. Acesso 15/02/2017.
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cardeal não foi usado, provavelmente a pedido da irmã Stella, e atualmente é objeto de
exposição permanente no Memorial. Na cabeça foi colocada uma mitra ricamente
ornamentada e bordada em detalhes precisos.
As primeiras cerimônias fúnebres em homenagem a dom Lucas na capital italiana
estenderam-se por três dias em um velório na capela-mor do Colégio Pio Brasileiro.120 O
corpo ficou exposto à visitação pública. Essas cerimônias incluíram diversas missas de
corpo presente, celebradas pelos mais altos prelados da Igreja Católica residentes em
Roma.

121

A partir dali foram realizados, no Brasil e em Roma, diversos rituais em

memória do cardeal. Conforme lembra Marcelino (2016), as cerimônias fúnebres
constituem uma narrativa que celebra uma figura e sua relação com o passado.
No dia 11 de setembro, pontualmente às 16h, o cortejo fúnebre partiu do Colégio
Pio Brasileiro para a basílica de São Pedro. Os detalhes do cerimonial constam em uma
circular distribuída aos membros da cúria intitulada Ufficio delle Celebrazioni Litugiche
del Sommo Pontífice122, que descreve dom Lucas como titular “della chiesa suburbicaria
di Sabina-Poggio Mirteto”. Às 16h30, o cortejo entrou na Cidade do Vaticano,
atravessando o beco do Perugino, uma entrada localizada na lateral da basílica, atrás da
praça de São Pedro. Ali, o séquito adentrou no templo com o caixão lacrado e o colocou
no chão da nave principal, em frente ao altar das confissões.
Conforme programado, às 17h30, pontualmente, o Sumo Pontífice João Paulo II,
ao lado do cardeal Joseph Ratzinger, então prefeito do Santo Oficio e vice-decano do
colégio dos cardeais, deram início à cerimônia. O ato contou com a presença de todos os
cardeais do Vaticano de diferentes continentes; centenas de bispos, além dos confrades
da ordem dominicana; diplomatas; guardas suíços, todos meticulosamente ordenados pelo
cerimonial. Os cardeais-bispos – como dom Lucas – estavam colocados na primeira fila,
seguidos pelos cardeais-presbíteros, acompanhados dos presidentes das diversas
congregações da Sé; do outro lado estavam as autoridades civis. Na primeira fila, entre
os familiares, estava a irmã, Stella Neves acompanhada de um sobrinho.
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Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u37427.shtml>. Acesso 21/02/2017.
O livro de presença do velório está arquivado no Memorial Dom Lucas. Todos os cardeais da Cúria
romana visitaram o corpo ou celebraram missas em homenagem a ele. Dom Eugenio Sales, cardeal e
arcebispo-emérito da cidade do Rio de Janeiro, que estava de passagem por Roma naqueles dias, cumprindo
uma visita ad limia, ainda conseguiu conversar com o colega brasileiro na clínica. Dom Eugenio declarouse, em entrevista, bastante pesaroso com a perda do colega e assim se referiu aos seus últimos momentos.
“Ele me reconheceu, mas já estava numa situação precária de saúde. Domingo fui visitá-lo novamente, mas
cheguei uma hora depois dele ter falecido.” (www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u37427.shtml>.
122
É um órgão da Cúria Romana dirigido por um professor, responsável por toda a celebração que envolva
o Sumo Pontífice, desde a escolha dos paramentos do celebrante, as toalhas do altar até os rituais litúrgicos.
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O ritual fúnebre chamado Ultima Commendatio e Valedictio, é realizado no
Vaticano e reservado aos altos prelados. Além da encomendação da alma, ele representa
a despedida de um religioso que tenha exercido funções na Cúria romana; ali sua trajetória
é recordada, nesse caso, pelo líder supremo da Igreja. João Paulo II reconheceu sua
importância como seu assessor e sua contribuição para a Igreja brasileira e a latinoamericana. A revista Época considerou esse ritual um fato inédito, porque nunca antes os
funerais de um cardeal brasileiro fora celebrado na basílica de São Pedro.123 Em telegrama
enviado à família e divulgado pela imprensa, o Papa se declarou “consternado pelo
falecimento”.124 O jornal francês La Croix destacou que dom Lucas foi “uma das figuras
centrais do pontificado de João Paulo II”. 125
Essa imagem é fortemente exaltada pelo Memorial Dom Lucas: a amizade e a
proximidade entre o cardeal e o Papa e sua função na Sé apostólica como um importante
colaborador. Conforme afirma o diretor do Memorial, padre Ramiro Gregório, dom Lucas
“era tido como um dos prováveis sucessores de João Paulo II, que dele teve de abrir mão,
quando no dia 16 de setembro de 2000, dom Lucas atingiu a idade limite de 75 anos.”126
Nesse sentido, podemos afirmar que do momento da morte até a
monumentalização dessa trajetória, os herdeiros e agentes de sua memória buscaram
estabelecer a importância e o prestigio desse religioso dentro da Igreja Católica, brasileira
e mundial. Conforme afirma o diretor do Memorial sobre a importância hierárquica do
cardeal brasileiro:
João Paulo II, que o tinha como íntimo e fiel colaborador, chamou-o a
Roma para o cargo de Prefeito da Congregação dos Bispos, um dos mais
altos postos na hierarquia do Vaticano. Era o sexto-cardeal-bispo, um
dos postos de mais destaque entre os cardeais, e presidente da Comissão
Pontifícia para a América Latina, cargo em que opinava sobre todos os
assuntos latino-americanos, relacionados com a Igreja, numa das áreas
do mundo mais densamente povoadas de católico127
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3.1.2. A chegada ao Brasil e o enterro em Salvador

Após as cerimônias religiosas ocorridas na Cidade do Vaticano, o corpo foi
transportado para o Brasil. No dia 14 de setembro deixaram a capital italiana,
acompanhando os restos mortais, além da irmã Stella Neves e um sobrinho, as duas freiras
secretárias, irmãs Ângela e Maria do Carmo, e o seu secretário pessoal, padre Rafael
Biernasky. Na chegada a Salvador, na noite seguinte, a comitiva foi recepcionada pelo
cardeal dom Geraldo Magella. Um grande número de populares recebeu o corpo do
cardeal. Pelo tardar da hora, o velório somente foi aberto ao público na manhã do dia
seguinte. Diferentes homenagens foram programadas, bem como os últimos preparativos
do translado do corpo para São João del-Rei.
No dia seguinte, os restos mortais foram transportados até São João Del Rei. Ali,
após uma missa na catedral basílica com a presença do governador Itamar Franco, o corpo
desfilou em carro aberto pelas ruas da parte histórica da cidade. O ponto alto do desfile
foi a parada do cortejo diante da casa em que dom Lucas nasceu, onde, sob aplausos,
populares gritavam o seu nome. Em menos de 24 horas o corpo retornou a Salvador em
um avião cedido pela Força Área Brasileira (FAB), onde, novamente, populares o
homenagearam, aplaudindo a passagem do cortejo pelas ruas da capital baiana. Jornais
registraram que mais de cinco mil pessoas se fizeram presentes. 128
Na chegada à catedral metropolitana, o esquife foi recebido na porta do templo
por todos os cardeais brasileiros. Lá estavam dom Eugenio de Araújo Sales, dom José
Freire Falcão, dom Paulo Evaristo Arns, dom Serafim Fernandes, dom Claudio Hummes,
além do cardeal primaz do Brasil, dom Geraldo Magela, acompanhado por diversos
arcebispos e bispos, entre os quais dom Luciano Mendes de Almeida e dom Marcelo
Carvalheira, e todo o Cabido129 metropolitano de Salvador e centenas de padres, religiosas
e religiosos. De um lado da igreja, estavam os senadores Paulo Souto e Antônio Carlos
Magalhães, o prefeito de Salvador Antônio Imbassahy e o governador da Bahia Otto
Alencar e, do outro lado, os deputados Waldir Pires e Nelson Peregrino.
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Católicos levam último adeus a D. Lucas Neves. Correio da Bahia, Salvador p. 2, 3 e 4, 17 set. 2002.
Cabido é o agrupamento de cônegos ou de outros sacerdotes instituídos para assegurar o serviço religioso
de uma catedral ou para colaborar no governo de uma diocese.
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Figura 21. Chegada do corpo de dom Lucas à Catedral Basílica de Salvador. Set. 2002.
Fonte: Acervo pessoal do autor.

Fica evidente que, apesar de toda ambivalência sobre fatos de sua trajetória, o
cardeal ocupou lugar de destaque por sua atuação e por sua proximidade ao Santo Padre
– certamente a razão da popularização de sua figura. O Memorial irá explorar,
exatamente, a imagem de um religioso ímpar dentro do episcopado brasileiro.
Vale registrar, por fim, que o testamento espiritual de dom Lucas, escrito dois anos antes
de sua morte, foi bastante explorado durante esse longo ritual fúnebre. Pelo fato de esse
texto revelar o sentido que o cardeal queria conferir à sua história de vida, o entendemos
como um tipo de prática cultural na qual o cardeal busca constituir uma identidade para
si.

3.1.3. O testamento espiritual
“In Laudem Gloriae”... Que estas palavras de São Paulo (Ef.3,6), que a

Beata Elisabeth da Trindade assumiu como nome novo no Carmelo e
que há quase 60 anos me servem de iluminação espiritual, sejam minha
inspiração também no momento de comparecer diante de Deus. Desejo
muito que neste momento se concentre e encontre seu ponto culminante
toda a minha ação de graças à Santíssima Trindade. [...]
Graças a Deus, ser dominicano me proporcionou indizíveis alegrias
(como a de contar com extraordinários filhos e filhas da Ordem dos
Pregadores), mas não me poupou, por outro lado, grandes sofrimentos,
pequenos em comparação às alegrias. Espero morrer conservando plena
fidelidade ao essencial da vocação dominicana. [...]
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Agradeço agora pelo carisma, dom gratuito do sacramento da Ordem.
Sacerdote desde 9 de julho de 1950 e Bispo desde 26 de agosto de 1967,
sem mérito algum de minha parte, experimentei quotidianamente, em
meio às muitas e graves tribulações do ministério, a incomparável
alegria de ser ministro de Cristo e dispensador dos ministérios de Deus
sob as mais variadas formas. [...] Dizer que, neste ponto da vida, se me
fosse dado, recomeçaria tudo de novo, poderia ser um lugar comum.
[...]
Quero agradecer, neste momento, à Santa Igreja Católica. Procurei
viver somente e sem cessar a seu serviço, dediquei-lhe o amor, a
obediência, o respeito que se deve a uma mãe, mas tenho consciência
de que muito mais é o que dela recebi – praticamente tudo o que tenho
no meu caminho espiritual. A serviço direto de dois insignes Papas –
Paulo VI e João Paulo II. [...]
Aos irmãos e familiares, aos amigos, aos companheiros de serviço à
Igreja, peço a caridade de sua oração de sufrágio; esta é mais preciosa
do que qualquer manifestação externa fúnebre. Sobre o meu túmulo
gostaria que se escrevesse apenas as palavras dos Salmos “Vultum tuum,
Domine, quesivi. Senhor, passei a vida procurando o teu rosto”. Espero
tê-lo encontrado através da morte.
Frei Lucas Cardeal Moreira Neves, OP
Vaticano, 20 de abril de 2000. Quinta-Feira Santa.130

Este testamento foi escrito em 2000, dois anos antes de sua morte e alguns meses
antes de sua renúncia aos cargos que ocupava no Vaticano, devido a problemas de saúde.
O testamento ocupa lugar de destaque na exposição permanente do Memorial.
Compreendemos que esse documento funciona como um lugar de memória, na medida
em que busca paralisar o tempo e ainda assume características de um ato autobiográfico
em que o titular se preocupa em estabelecer um ordenamento para sua trajetória.
Nesse texto, uma vez que a cronologia orienta a narrativa, dom Lucas estabelece
marcos temporais – como seminarista, frade, bispo, sua atuação nas secretarias no
Vaticano e sua proximidade aos papas Paulo VI e João Paulo II. O testamento recorre
aos agentes que o cercaram e às instituições pelas quais passou, especialmente na Europa.
Com o intuito de registrar fatos e desejos finais, esta prática – sem valor jurídico
– é uma antiga tradição do cristianismo, adotada por líderes espirituais, santos, religiosos
e mesmo leigos, que costumam deixar seus testamentos espirituais ao fim da vida. 131 Se
para a justiça esse documento tem como função manifestar a última vontade de uma
130

NEVES, Dom Lucas Moreira. Testamento espiritual. 20 de abril de 2000. [Roma]. Acervo pessoal. Sem
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testamentos dos papas Paulo VI e João Paulo II. Disponível em: <https://w2.vatican.va/content/paulvi/pt/speeches/1978/august/documents/hf_p-vi_spe_19780810_testamento-paolo-vi.html>
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pessoa em relação ao seu patrimônio, na esfera religiosa um testamento pode ter diferentes
empregos e construções. Recorre-se a um testamento espiritual como forma de
agradecimento, louvação, recomendação, registro e homenagem a pessoas e instituições
que participaram daquela trajetória. Esses testamentos parecem ter sido uma prática
estimulada durante algum tempo com a finalidade de deixar por escrito o itinerário
espiritual do religioso.
Ângela Gomes (2004) nos lembra que, grosso modo, os indivíduos modernos
desde o século XVIII passaram a produzir deliberadamente uma “memória de si”.
Registros, missivas, diários, autobiografias, testamentos são registros que buscam
materializar a trajetória dos indivíduos e dos grupos aos quais pertencem:

É como se a escrita de si fosse um trabalho de ordenar, rearranjar e
significar o trajeto de uma vida no suporte do texto, criando-se através
dele, um autor e uma narrativa. Uma ideia que se alimenta do
entendimento de que a escrita de si foi mobilizada pelos indivíduos
modernos com múltiplas intenções, entre as quais a de permitir o
autoconhecimento, o prazer, a catarse, a comunicação consigo e com os
outros. Uma modalidade de ação que permitiria a seu autor uma
mudança e/ou um controle maior sobre a própria vida, numa dimensão
quer religiosa, quer laica (GOMES, 2004, p.16).

Dom Lucas recorre a um discurso hagiográfico, sublinhando a ideia de um homem
nascido incondicionalmente para a vida religiosa:
Agradeço logo depois e antes da mais nada pela graça do BatismoConfirmação que recebi ainda criança. Nestes sacramentos, além de
todos os outros aspectos, sou grato a Deus por ter-me feito objeto da sua
habitação divina permanente, mais intima a mim do que qualquer outra
realidade e do que eu mesmo. Pensando bem, creio firmemente que esta
foi a graça original, raiz de todas as outras e maior que todas (NEVES,
2000, p.1).

O texto estabelece dois momentos fundadores dessa ação religiosa: o batismo em
São João Del Rei, e a entrada na Ordem dos Frades Dominicanos. Dom Lucas detém-se
no seu ingresso na Ordem dos Pregadores:

Agradeço pela vocação religiosa e dominicana. Descobri-a muito cedo,
aos treze anos, graças a um encontro com Frei Sebastião Tauzin, O.P.
Amei apaixonadamente esta vocação com um ímpeto excessivo e um
certo exclusivismo, depois de modo cada vez mais maduro. O certo é
que a partir de 1938 e mais solidamente a partir da tomada de hábito,
em 1944, a figura de São Domingos e do seu ideal tem sido dominantes
na minha vida (NEVES, 2000, p. 2).
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Ele construiu para si a imagem de um homem que conservava os princípios
essenciais da Ordem Dominicana, tais como a pregação, a oração pessoal e a fidelidade,
tanto em relação à liturgia quanto ao papado. 132 No mais, o testamento espiritual
representou também a possibilidade de ele proceder a uma análise crítica de sua passagem
por esta ordem religiosa:

Graças a Deus, ser dominicano me proporcionou indivisíveis alegrias
(como a de contar com extraordinários filhos e filhas da Ordem dos
Pregadores), mas não me poupou, por outro lado, grandes sofrimentos,
pequenos em comparação com as alegrias. Espero morrer conservando
plena fidelidade ao essencial da vocação dominicana. (NEVES, 2000,
p. 2).

Percebe-se uma clara intenção em se mostrar como religioso obediente,
intelectualizado, fiel à sua instituição e a seus superiores. Dom Lucas também investe na
imagem de um homem em busca da purificação, que recorre à penitência. Essa penitência
é representada pelo homem completamente dedicado à vida da Igreja Católica, chegando
até os limites do sacrifício físico. Na sua visão, os problemas de saúde que o acometeram
nos últimos anos de vida funcionaram como um processo de purificação espiritual:

Tenho sofrido muito mais pelas consequências da enfermidade:
insuficiência renal, distúrbios gástricos, insônia permanente, dores
contínuas e lancinantes nas pernas e, ultimamente, surdez [problemas
nos olhos]. Consola-me a certeza de que, com este sofrimento, entrei
em comunhão com a Paixão de Cristo, [vivi] experimentei em vida uma
parte do meu purgatório e colaborei, mais do que com a pregação, na
redenção dos irmãos (NEVES, 2000, p. 3).

Para os objetivos desta dissertação, buscamos refletir de que forma a imagem do
cardeal torna-se restaurada133 após sua morte através de sua autorrepresentação final.
Dom Lucas produziu uma interpretação para sua trajetória que valorizava sua
singularidade – associada à predestinação para a vida religiosa e à proximidade com a
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Disponivel em: <http://dominicanas.com.br/sao-domingos-de-gusmao/>. Acesso 20/02/2017.
Restaurar a família em Cristo é o título de um guia do Movimento Familiar Cristão escrito por dom
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autoridade máxima da Igreja –, tornando-a digna de ser lembrada como uma trajetória
exemplar.
A relevância do testamento espiritual não se dá apenas por ser uma peça exposta
com destaque no Memorial, mas também por implicar um controle de significados.
Certamente, o documento possibilita, ao autor/narrador e a seus herdeiros, cristalizar
determinados fatos e sentidos. A instituição monumentaliza não apenas o documento,
portanto, mas os acontecimentos narrados pelo titular dessa memória.
Ademais, é preciso registrar que a exibição do testamento para os visitantes do
Memorial não é acompanhada de uma análise histórica do documento ou do seu conteúdo.
É o divino que explica e confere sentido a essa trajetória. Esse fato fica claro em
reportagem que trata dos dez anos de criação do Memorial, segundo a qual “um dos
destaques do memorial é o testamento espiritual, escrito no Vaticano em 20/04/2000, uma
quinta-feira santa”.134

Figura 22: Santinho. Trechos do testamento distribuído pelos familiares após rituais fúnebres em
São João Del Rei. Fonte: Acervo pessoal
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Disponível em: <
http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2013/03/10/interna_internacional,355887/na-intimidade- dospapas.shtml> Acesso em 07/06/2017.

92

3.2. As homenagens em memória do cardeal

Atualmente, a memória é objeto de debate e interesse de diversos setores da
sociedade. Em consonância com esse fenômeno, assistimos ao surgimento de instituições
de memória, museus, arquivos, centros de memória, memoriais que se proliferam,
objetivando homenagear ou produzir visibilidade para eventos, trajetórias e causas
diversas.
É preciso observar, porém, que não basta às coletividades ou grupos sociais
instituírem lugares para suas memórias. É preciso atualizar, renovar e requalificar os
eventos passados que se deseja preservar. Nesse sentido, o ato mesmo de lembrar estará
sujeito às demandas, embates, agentes, realidades econômicas e sociais que se apresentam
no tempo presente. Discorrendo sobre o tempo da memória, Menezes (2007), afirma:
Qual o tempo natural da memória? Seria o passado? Eu responderia: sem
dúvida o tempo da memória é o presente, mas ele necessita do passado. O
tempo da memória é o presente porque é no presente que se constrói a memória
– a memória não se constrói no passado, se constrói no presente. Em segundo
lugar, porque são às necessidades do presente que a memória responde, não
são as necessidades do passado nem às do futuro, embora muitas vezes,
retoricamente, seja apresentada assim. Finalmente, os usos todos da memória
são usos no presente (MENEZES, 2007, p.34).

É o hoje que determina a construção narrativa do passado, o que impõe estar
atento à heterogeneidade que envolve o interesse de herdeiros e guardiães de
determinadas memórias. Homenagens, comemorações, lançamentos de obras póstumas,
documentários, edição de biografias, catálogos e exposições comemorativas são
organizados por esses agentes visando a evocar e materializar lembranças, podendo ser
associados a estratégias de rememoração.
Jean-Louis Tornatore (2009) analisa as características políticas e sociais que
envolvem os lugares de memória. Na sua avaliação, as comemorações e as homenagens
póstumas, com todos os questionamentos que envolvem sua realização, são a marca do
mundo contemporâneo:

À “l’ère de la commémoration”, nous n’aurions d’autre solution que de
créer des lieux dans lesquels s’incarnerait – quoique de manière diffuse,
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heurtée, toujours questionnée – un sentiment de continuité. Tel serait le
triste lot du monde contemporain.135 (TORNATORE, 2009, p. 35).

Isso posto, nossa intenção aqui é problematizar algumas estratégias empreendidas
pelos herdeiros na busca por atualizar e manter a memória do cardeal presente e atuante:
a Semana Cultural realizada anualmente no Memorial Dom Lucas; e a concessão, ao
arquivo pessoal do cardeal, do título de arquivo privado de interesse público e social.
Neste caso, investigamos os interesses que nortearam a busca pelo referido título e os
significados atribuídos ao acervo a partir da ação do CONARQ.

3.2.1. A Semana Cultural Dom Lucas

O Memorial Dom Lucas realiza anualmente, entre os dias 8 e 16 de setembro, em
São João Del Rei, a Semana Cultural Dom Lucas. As datas foram escolhidas em virtude
do aniversário de morte (dia 8) e do aniversário natalício do cardeal, que coincide com a
data de inauguração da instituição (dia 16). Nessa ocasião, são organizados eventos
culturais e literários que reúnem artistas e personalidades. Convidados pelos gestores da
instituição, esses convidados devem abrilhantar o evento.
As primeiras referências à organização de uma semana cultural em homenagem
ao cardeal dom Lucas constata-se que a semana cultural se inicia sem muita clareza sobre
quais e como as homenagens para dom Lucas seriam estabelecidas. A reunião anual do
conselho de 2009, que contou com a presença de todos os membros da diretoria, ficou
estabelecida uma série de apresentações culturais ao longo de uma semana. Foi sugerido
que alguns instrumentistas da Orquestra Ribeiro Bastos, então regida por Stella Neves e
por alunos de música do Conservatório local, se apresentassem. Sugeriu-se também, ao
segundo-secretário do Memorial, Mauro Lovato – então funcionário da Universidade
Federal de São João del-Rei –, que estendesse à UFSJ “o convite para que o espaço do
Memorial seja [fosse] usado no inverno cultural” daquela Universidade”. 136 O inverno
cultural é um concorrido evento, no mês de julho, e que conta com a presença de
professores e visitantes, nacionais e estrangeiros.
“Na ‘era de comemoração’ não teríamos outra alternativa senão criar lugares nos quais se encarnaria –
embora de maneira difusa, pressionada, sempre questionada – um sentimento de continuidade. Tal seria o
triste fardo do mundo contemporâneo” (tradução nossa).
136
: LIVRO DE ATAS, 2003, p. 7
135
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Todas essas iniciativas visavam inserir o Memorial no calendário cultural da
cidade. Não há preocupação explicita em atualizar a memória de Dom Lucas por meio de
exposições, catálogos ou publicações. O atual diretor do Memorial, padre Ramiro
Gregório, caracteriza essa iniciativa da seguinte forma:

Esta Semana Cultural acontece a cada ano, e o nosso objetivo com ela
é fazer com que esta casa não seja simplesmente um museu, um
memorial, mas com que se torne um espaço para a divulgação de cultura
e também para o intercâmbio entre os artistas e as pessoas da cultura.137

Em outras palavras, a demanda por ações em memória do cardeal relacionava-se
à necessidade de se revitalizar o espaço institucional com atrações culturais, estimulando
o acesso de um público mais numeroso.
A primeira Semana Cultural Dom Lucas teve lugar em 2010, tendo sido emitidos
160 convites para autoridades e personalidades da cidade. A abertura contou com uma
exposição coletiva de quadros de integrantes do Instituto Histórico Geográfico de São
João Del Rei, e registrou a presença de diversos convidados. Além disso, duas alunas da
UFSJ proferiram palestras versando sobre a igreja do Rosário e as iconografias da Matriz
do Pilar. Essa primeira semana foi finalizada com uma apresentação musical. Houve
preocupação de que as apresentações fossem diversificadas, objetivando atingir um
público amplo.
O padre Ramiro Gregório busca inserir o Memorial no calendário cultural da
cidade e criar um público para a instituição, tornando-a um espaço para a realização de
eventos de natureza acadêmica e social. Cabe a ele, como diretor da instituição, atualizar
e ritualizar as ações em memória de Dom Lucas. 138 Nesse sentido, organizou-se ainda
uma coletânea de artigos de dom Lucas, lançada pela Academia Brasileira de Letras em
2015, ano em que o cardeal completaria 90 anos. 139
137

4a Semana Cultural Dom Lucas - 11/09. TV Campos de Minas. Vídeo (2min41s). Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=dGv20KLkfPw&t=75s>. Acesso 06/03/2017.
138
Padre Ramiro não conviveu com dom Lucas. Um dos poucos contatos entre ambos ocorreu no
cinquentenário do Colégio Pio Brasileiro, em 1984. Essas comemorações contaram com a presença de
diferentes personalidades e autoridades religiosas, entre os quais o próprio dom Lucas, então secretário do
Colégio dos Cardeais. Por essa época,o padre Ramiro era mestrando em Roma. Ele afirma que “por ser eu
também mineiro, fui indicado, para antes da palestra, anunciar seu curriculum vitae” (TIRADO,
GREGÓRIO, 2015, p.xiii).
139
O projeto estava engavetado há alguns anos. Empreendi os primeiros contatos para o lançamento do
livro com a editora da ABL, Monique Mendes, em fins de 2014. Padre Ramiro realizou as transcrições,
Abgar Tirado escreveu o texto de abertura e o professor Geraldo de Almeida foi o responsável pela revisão.
O livro foi lançado em setembro de 2015.
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Figura 23 - Padre Ramiro Gregório, diretor do Memorial dom Lucas, em
entrevista na sede da instituição, em 2010. “Se Deus não é brasileiro, o Papa
quase foi”. Fotografia: Wanessa Fagundes.
Disponível em: <https://saojoaodelreitransparente.com.br/works/view/97>.
Acesso 06/03/2017.

Vale mencionar que a primeira parceria entre a ABL e o Memorial Dom Lucas
ocorreu em 2006, quando Stella Neves tomou a iniciativa de traduzir as entrevistas dadas
pelo cardeal ao jornalista franco-italiano François Vayne. Ela recorreu à diretoria da ABL,
que, através da coleção Austregésilo de Athayde, realizou a edição de obra, lançada no
mesmo ano.140 Na abertura, o representante da ABL, acadêmico Tarciso Padilha, amigo
pessoal de dom Lucas, realça a importância memorialista da obra:

Recordar a vida de quem se foi definitivamente pressupõe o valor do
ser humano que partiu ou o afeto que a ele nos ligava. No caso do
eminente Cardeal Lucas Moreira Neves, os dois aspectos estão
presentes na minha visão de seu percurso e na amizade que nos uniu ao
longo de décadas. Tenho sempre presente que de nada vale a lembrança
dos mortos a não ser para lhes seguir os exemplos. Isto porque, na
esteira de Max Scheler, discernimos os modelos e os chefes. [...] Dom
Lucas nos legou um exemplo edificante de religioso, de intelectual e de
cidadão. (NEVES; VAYNE, 2006, p. XII)

Outra medida adotada pelo Memorial Dom Lucas em algumas Semanas Culturais
foi o “elogio fúnebre” – discurso sempre realizado por um importante agente local. O

140 Fonte: http://www.academia.org.br/publicacoes/colecoes-da-abl/austregesilo-de-athayde. Acesso 16/03/2017.
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professor e pianista Abgar Tirado141 – figura constante tanto na vida cultural da cidade
como na da instituição, graças à amizade pessoal com Stella Neves – era convidado com
frequência para palestrar. Nessas ocasiões, exaltava a figura do cardeal, buscando
atualizar a memória de Dom Lucas junto à comunidade. O convite ao professor Abgar
Tirado exemplifica bem o investimento na construção simbólica da memória de Dom
Lucas. Realiza-se um ritual religioso e, após a cerimônia, um intelectual local rende culto
à história de vida do cardeal:

Dom Lucas Neves foi indubitavelmente um ser humano da mais alta
estirpe, que em si congregava os mais elevados e preciosos valores
espirituais, morais e intelectuais. A ação desenvolvida por esse ínclito
cardeal da Santa Igreja é de tamanha magnitude que se torna impossível,
em limitado registro, esboçar ainda que pálida ideia de sua grandeza.
(TIRADO, GREGÓRIO 2016, p. ix).

O discurso do professor Tirado resume as ideias destacadas pelo memorial em
homenagens ao cardeal, ao conjugar o perfil religioso ao intelectual. Nessas homenagens,
recorre-se sempre a ações culturais que permitam revitalizar o público da instituição.
Além disso, uma semana cultural contendo um evento religioso, em uma cidade com
práticas religiosas tão arraigadas, torna-se, por si só, um evento social, onde a figura do
cardeal é lembrada e reverbera nos veículos de comunicação locais.142

141

Músico e pianista de prestígio, Abgar Tirado foi por muitos anos professor e diretor do Conservatório
Estadual de Música de São João Del-Rei. Membro da Academia Municipal de Letras, nos últimos anos
participa como palestrante no Seminário Diocesano e é comentarista sacro da concorrida Semana Santa da
cidade..
142
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dGv20KLkfPw>. Acesso em: 18 mar. 2017.
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FIGURA 24. Professor Abgar Campos Tirado durante a Semana Cultural Dom Lucas. São
João
Del-Rei.
Disponível
em:
<www.facebook.com.br/memorialdomlucas>
https://www.facebook.com/memorialdomlucas/photos/a.444589005748056.1073741830.
411549009052056/444588992414724/?type=3&theater. Acesso 20/05/2017.

A Semana Cultural Dom Lucas vem pouco a pouco se tornando uma referência
efetiva no calendário cultural da cidade. A abertura, sempre realizada com um missa na
catedral basílica, já se tornou tradição. O ritual religioso é o lugar ideal para o celebrante,
do alto do púlpito, evocar anualmente a memória do cardeal. “Sob este ângulo, o ritual
celebrativo [...] é também um ritual narrativo com uma comunidade de narradores e uma
comunidade de ouvintes que interage e escuta as mesmas histórias todos os anos”
(ABREU, 1994, p. 218).
Após o ritual religioso, os convidados se encaminham até o Memorial, defronte à
Catedral. Ali o evento é consagrado com a presença de alguma personalidade local, que
discursa sobre a biografia do cardeal, sempre destacando o homem religioso, jornalista e
intelectual. Não pode faltar, tampouco, a menção a sua atuação ao lado de dois Papas.
A atuação como jornalista foi destacada por dom Lucas, que se definia como um
“escriba semanal”. No site da instituição, o Memorial apresenta a declaração do cardeal
em relação à atividade de bispo-jornalista, vista como parte integrante do trabalho de
evangelização:
Para um bispo escrever em um jornal, só pode ser uma parte de seu
magistério… o bispo jornalista é chamado a escrever sobre essas
realidades que aparecem também no resto do jornal, mas radiografandoas na sua profunda interioridade, a fim de revelar-lhes o sentido
evangélico.
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Esse investimento na construção da imagem do bispo-jornalista-intelectual,
sempre atento às diretrizes de Roma, é reforçado pelo padre Ramiro, que assim se refere
à atuação do cardeal:
O empenho que dedica ao preparo dos artigos – o dos documentos
pastorais – decorre da intenção de ser claro nos conceitos, conciso na
forma e acessível na linguagem, tanto quanto seguro nas ideias que
manifesta. (…) Os pontos-de-vista expressos por Dom Lucas refletem,
segundo acredito, as certezas do próprio governo universal da Igreja.
(…). Nos artigos de Dom Lucas, assim como nos seus
pronunciamentos, evidencia-se esse maduro conhecimento das linhas
de pensamento da Santa Sé, como substrato de que derivam suas
afirmações, mesmo quando formuladas na apreciação de matérias
novas, ainda não sujeitas a Roma.143

Figura 25. V Semana Cultural dom Lucas. Concerto na Igreja da Ordem Terceira do Carmo. São
João del Rei. 2014. Fonte: Acervo do autor

Em 2015, ano de comemoração dos 90 anos de dom Lucas, houve o lançamento
de uma obra literária de sua autoria ainda inédita, em parceria com a Academia Brasileira
de Letras. Padre Ramiro já havia compilado, desde meados dos anos 2000, um total de
162 crônicas de dom Lucas, “escritas no Brasil ou no exterior para serem divulgadas
semanalmente em jornais ou emissoras de rádio do Brasil” (TIRADO et al, 2015, p. xiv).
O título da obra, Tantos na memória e na saudade, sugestivo para o lançamento de uma
obra póstuma, foi retirado de uma crônica em homenagem a dom Avelar Brandão Villela,
seu antecessor como primaz do Brasil, escrita em 1994, na passagem dos oito anos de sua

143

Disponível em: http://www.memorialdomlucas.org.br/?p=316. Acesso 01/06/2017.
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morte. Padre Ramiro buscava, com esse lançamento póstumo, reavivar a memória de dom
Lucas: “Ao findar a leitura desse volume, quem tem Dom Lucas na memória reavivá-laá, e quem tem saudade amenizá-la-á certamente” (TIRADO, GREGÓRIO 2015, p. xiv).

Figura 26: Folder da VI Semana Cultural Dom Lucas,
relativa aos noventa anos do cardeal, em 2015.
Disponível
em:
<http://www.memorial.domlucas.org.br>.
Acesso
20/05/2017.

O jornal Gazeta de São João del-Rei144 afirmou que as comemorações pelos 90
anos do cardeal já faziam parte do patrimônio local:

O memorial Dom Lucas celebra os 90 anos do Cardeal juntamente com
sua VI Semana Cultural. O local foi inaugurado em 2003 e nele estão
guardados documentos do Cardeal, como suas titulações e designações,
vestes sacerdotais, fotos, dentre outras peças que contam a história de

144

NEVES. Cidade ganha memorial de d.Lucas. Gazeta de São João del Rei. Ano VI, nº 265, p.7.
Setembro de 2003.
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Dom Lucas durante sua vida sacerdotal e que fazem parte do patrimônio
histórico da cidade dos sinos.

Padre Ramiro entende que o enfoque maior dessas semanas culturais, em especial
nos 90 anos do cardeal, deve ser o ritual religioso. Entende-se, portanto, que as ações
atendem aos interesses e às demandas dos herdeiros, de acordo com suas distintas
posições e visões de mundo:

Este ano o enfoque maior é o Cardeal, visto que completaria 90 anos de
idade e que o momento maior da semana, em um aspecto religioso, será
a missa à memória de Dom Lucas. Estamos nos preparando há cerca de
três meses para montar todo o evento.145

Figura 27: Exposição de curta duração com mitras do Cardeal Dom Lucas
em
seu
memorial.
Março
de
2015.
Disponivel
em:
<http://www.memorialdomlucas.org.br/wpcontent/uploads/2015/03/image-00011.jpg>. Acesso 20/05/2017.

Sobre o material de divulgação do Memorial recorre-se sempre às imagens oficiais
do cardeal. Nos convites, folders, cartazes de divulgação e sitio eletrônico sobrepõem-se
imagens de dom Lucas relativas ao período episcopal e cardinalício. São essas as imagens

145

Disponível em: https://www.facebook.com/memorialdomlucas/. Acesso 01/05/2017.

101

que se cristalizam: o religioso, em trajes oficiais, em lugares-chave, como o Vaticano e
Salvador.

Figura 27. Foto institucional Memorial dom Lucas.
Disponivel
em
<:http://www.memorialdomlucas.org.br/wpcontent/uploads/2015/03/image-00011.jpg> Acesso
20/01/2017.

3.3. O interesse público e social do arquivo de dom Lucas

Com o intuito de apresentar todo o processo de contatos com o CONARQ em
busca do referido título, propomos retomar o processo 08062.000001/2014-DV, aberto
em 31 de março de 2014, por solicitação nossa.
Os motivos que levaram a instituição a solicitar ao CONARQ que avaliasse o
arquivo do cardeal visando a que fosse declarado de Interesse Público e Social têm a ver
com a possibilidade de captar recursos para futuros projetos voltados para o arquivo,
incluindo seu tratamento arquivístico, já que toda a documentação se encontra, ainda hoje,
fechada e indisponível à consulta. O exemplo da declaração de interesse público e social,
conquistada em 2011 pelo acervo do bispo diocesano de Nova Iguaçu, dom Adriano
Mandarino Hypólito, foi uma inspiração para seguir pela mesma trilha. 146
146

O acervo de Dom Adriano Hypólito e o Arquivo da Cúria Diocesana de Nova Iguaçu receberam o
título de interesse público e social. Fonte:
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/Declaracao/pareceres/parecer_n_16 cria_diocesana_
de_nova_iguau.pdf. De fato, foi inspirador naquele momento buscar o mesmo título para o acervo de
Dom Lucas.
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Os primeiros contatos com o CONARQ aconteceram no primeiro semestre de
2014. Buscamos ali as primeiras informações sobre o procedimento para a solicitação do
referido título. Em ofício respondido pelo senhor Marcos Barreto, fomos informados de
que deveríamos seguir alguns trâmites burocráticos, como o recebimento do Código de
Entidade Custodiadora de Acervo Arquivístico (CODEARQ).

147

O processo de abertura

do referido processo foi iniciado em seguida.

A fim de darmos início aos esclarecimentos sobre a propositura de
Declaração de Interesse Público e Social do acervo arquivístico privado
do Cardeal Dom Lucas Moreira Neves, encaminho, em anexo, a
legislação relativa ao assunto. Sugerimos que a leia de forma minuciosa,
principalmente a Resolução nº 17 do CONARQ, a qual estabelece os
procedimentos relativos à declaração. O Sr. poderá obter informações
sobre os acervos já declarados. Com o surgimento das dúvidas sobre o
assunto, pedimos que entre novamente em contato.148

Todas as informações sobre o acervo pessoal do cardeal foram enviadas ao
presidente do CONARQ, Sr. Jaime Antunes da Silva, no dia 13 de janeiro. Como
coordenador da iniciativa, justificamos a solicitação pela importância da documentação
para o conhecimento de um período da história eclesiástica. Apresentamos como recorte
temporal do arquivo o período de 1925 a 2002 – anos de nascimento e de falecimento do
titular. Procuramos exaltar a figura do cardeal, traçando a sua trajetória e a sua atuação
no Brasil e na Europa. Finalmente, destacamos o precário estado de armazenamento de
todo o acervo, mostrando-nos extremamente preocupados com a conservação do arquivo.
Somente no dia 6 de março fui comunicado de que a propositura fora aceita e uma
visita técnica ao acervo do cardeal dom Lucas havia sido marcada para o dia 30 de abril.
A maioria dos documentos do arquivo foi analisada pelas técnicas do Arquivo Nacional
que realizaram a visita, Beatriz Monteiro e Vera Faillace, com o objetivo de atestar a
originalidade dos documentos e seu “valor” histórico. A situação do acervo, sem
tratamento, chamou a atenção de ambas, mas a ênfase da visita foi colocada na análise
das características da documentação. Em 24 de novembro de 2014, foi exarado parecer

147

Instituído pela Resolução n. 28 do CONARQ, o CODEARQ tem por objetivo fornecer informações de
entidades custodiadoras que permitam acesso ao seu acervo, mesmo que com restrições, conforme
determinação da Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE). Disponível em:
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/legislacao/resolucoes-do-conarq/270-resolucao-n-28,-de-17de-fevereiro-de-2009.html. Acesso 20/05/2017.
148
Fonte: Ofício encaminhado por Marcos Barreto datado de 8/1/2014. Acervo pessoal de Vandelir Camilo.
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favorável à Declaração de Interesse Público e Social para o acervo do Cardeal Dom
Lucas.149
O parecer registrou como mérito maior do arquivo o seu valor social, ao refletir a
atuação “religiosa, humanitária e política” de um importante membro da Igreja Católica
brasileira e do Vaticano. O parecer também chama atenção para a existência de um acervo
bibliográfico e museológico, designado de “tridimensional”:

O acervo arquivístico do Memorial é constituído de correspondência,
homilias, teses, recortes de jornais, crônicas, cartazes, cartões,
diplomas, fotografias, boletins escolares que registram a trajetória do
cardeal Dom Lucas Moreira Neves desde sua infância, o ingresso no
seminário, a ordenação sacerdotal até sua atuação religiosa, humanitária
e política como membro importante da Igreja Católica, tanto no Brasil
como no Vaticano. Grande parte do acervo foi sendo acumulado pelo
Cardeal e familiares durante sua atividade pelos diferentes lugares onde
morou, Roma, Salvador e São João del-Rei. Além do acervo
arquivístico constam, ainda, o acervo bibliográfico e o acervo
museológico (tridimensional) (CONARQ, 2014, p. 2).

Além disso, reconhece o investimento já realizado por parte dos familiares, as
possibilidades futuras e prescreve algumas recomendações, como, por exemplo, melhores
condições de acondicionamento e preservação, “com muito podendo ser feito para
melhorar com relação ao microclima e acondicionamento dos documentos” (CONARQ,
2014, p. 3). Para o CONARQ, há clara evidência de que o arquivo pessoal pode ser útil
para uma melhor compreensão “sociológica e histórica da atuação do catolicismo”
(CONARQ, 2014, p. 5).

A documentação apresenta uma parcela importante da história da ordem
dos dominicanos e das questões sociais internas da Igreja Católica no
Brasil – com destaque para a forma consistente na organização da Igreja
na Bahia – e no exterior, servindo também de análise para a
compreensão da atuação sociológica e histórica do catolicismo, que tem
sido objeto de pesquisa, estudo e interpretação em várias áreas do
conhecimento. (CONARQ, 2014, p. 5).

149

O parecer foi assinado por Jayme Spinelli Junior (Biblioteca Nacional); Vera Faillace (Biblioteca
Nacional); Beatriz Monteiro (Arquivo Nacional); Marcelo Nogueira (Arquivo Nacional); Monica Muniz
(IPHAN); e Cyntia Lopes (IPHAN).
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O acesso ao texto do parecer do CONARQ, datado de 24 de novembro de 2014,
pode ser feito através da internet.150 O arquivo de dom Lucas tornou-se o segundo acervo
de homem público com atuação religiosa declarado de interesse público e social no Brasil.
É interessante observar que o parecer remete em grande parte aos marcos temporais
estabelecidos pelo próprio cardeal para sua trajetória. Sem dúvida, esse fato reflete a
classificação conferida ao arquivo pela irmã do cardeal e, ainda, o requerimento oficial
enviado ao CONARQ, que retoma e sublinha esses marcos. Além disso, o parecer
também recorre às conjecturas acerca de dom Lucas poder assumir o papado, dizendo que
o personagem “chegou a ter seu nome indicado pelos vaticanistas para a substituição do
papa.”151 Nesse sentido, o parecer reflete claramente a monumentalização em torno

da

figura do cardeal, constituído, ele próprio, mais um elemento desse processo.
Vale frisar que, até o momento, o arquivo pessoal não passou por quaisquer
tratamentos que pudessem facilitar o seu acesso. Mesmo sendo um arquivo pouquíssimo
divulgado, é um fundo com potencial para futuros investimentos por documentar
passagens importantes da história recente da Igreja Católica.

150

Disponível
em:
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/Declaracao/pareceres/Parecer_22_Dom_Lucas.pdf>.
151
Disponível em:
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/Declaracao/pareceres/Parecer_22_Dom_Lucas.pdf>.
Acesso em: 20 de maio de 2017

105

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho dedicou-se a analisar a criação do Memorial Cardeal Dom
Lucas Moreira Neves, localizado em São João Del Rei. Teve como eixo de investigação
e análise as condições sociais e políticas que permitiram o estabelecimento de um lugar
de memória centrado na figura de um religioso cuja trajetória adquiriu reconhecimento
público, sobretudo em sua cidade natal.
Conforme vimos no capitulo 1, a relação da família Neves com a Igreja local foi
uma das condições sociais que sustentou o empreendimento. Mas não apenas pelo fato de
Stella e seu pai terem atuado em conjuntos de música sacra. A Igreja local certamente
teve interesse em associar-se ao Memorial, dedicado ao mais importante religioso natural
de São João Del Rei. Esse lugar só ganhou materialidade, porém, pela organização de
uma rede formada por diferentes agentes, então liderados pela herdeira dessa memória.
Em seguida, a diocese tornou-se a detentora e administradora de todo o empreendimento,
ou seja, a responsável pelos usos e atualizações da memória desse religioso e ainda a
curadora de todo o patrimônio do Memorial.
É interessante observar que outros empreendimentos memoriais no Brasil voltados
à memória de homens públicos religiosos são administrados por suas respectivas dioceses,
que se tornaram as guardiãs dessas memórias religiosas brasileiras. 152 Essas instituições,
ao armazenarem documentos eclesiásticos e objetos de cunho religioso, podem ter um
papel importante, tanto do ponto de vista da memória social como da pesquisa histórica.
Por outro lado, as dificuldades de acesso a arquivos religiosos por parte da Igreja são uma
realidade nesses lugares e quiçá no Memorial Dom Lucas, agora administrado pela
diocese local. Há carência de políticas de acesso e transparência por parte dos detentores
de tal arquivo. Além disso, é escassa a literatura sobre arquivos eclesiásticos no que tange
a categoria de acesso a tais documentos. A parca literatura afirma que o direito a
informações contidas em arquivos de entidades religiosas não tem sido respeitado pela
Igreja Católica. (SILVA, BORGES, 2009)
Para a construção da imagem de dom Lucas, a instituição procurou valorizar a
conexão desse personagem com a Igreja romana, aspecto destacado pelo próprio titular.
O recorte temporal dessa projeção é monumentalizado no período dos papados de Paulo
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VI e especialmente em João Paulo II, época em que o religioso exerceu influência tanto
na Igreja Católica mundial como na brasileira. No mais, a narrativa institucional adotada
pelos herdeiros e conterrâneos desse cardeal recorre constantemente à imagem do homem
da estrita confiança do Papa João Paulo II, e um dos seus possíveis sucessores.
Nossa análise revelou outro aspecto no surgimento de um lugar de memória
dedicada a um religioso: a vaidade contida e a autopromoção oculta de uma trajetória.
Dom Lucas trabalhou notoriamente no processo de monumentalização de sua memória,
assumindo papel decisivo na escolha do imóvel que abrigaria o “seu” Memorial e o
definindo como destino de seus livros e objetos após a sua morte. Contudo, foi a irmã que
assumiu o discurso vaidoso e público. Assumindo o lugar de herdeira dessa memória,
Stella Neves tornou-se figura primordial na realização do desejo do irmão, transformado
em dádiva para a cidade de São João Del Rei. Analisando outros estudos dedicados à
criação de lugares de memória de figuras públicas, podemos destacar o papel
imprescindível dos herdeiros e guardiões dessas memórias.
A filha de Getúlio Vargas, Alzira Vargas do Amaral Peixoto, tornou-se importante
agente na manutenção da memória do pai. Como herdeira desse legado, sua função, assim
como Stella Neves, foi a de tornar-se não somente a narradora daquela trajetória. Além
disso, sua função primordial era resguardar “objetos de memória”, os bens que
comprovavam aquela trajetória e que seriam transferidos a lugares de memória. (GOMES,
1996). No mesmo sentido, Tatiana Memória foi uma agente importante na organização
da Fundação Darcy Ribeiro, auxiliando na manutenção do legado desse antropólogo.
Após sua morte, o sobrinho de Darcy, Paulo Ribeiro, assumiu o papel de guardião dessa
memória, estabelecendo ações visando a atualizar e renovar esse legado. Paulo Ribeiro,
assim como Padre Ramiro, diretor do Memorial, são guardiões que buscam constantemente
estabelecer ações que permitam renovar e atualizar as trajetórias desses personagens.
(HEYMANN, 2011)
No segundo capitulo, buscamos analisar as coleções do Memorial Dom Lucas,
distribuídas entre um museu, uma biblioteca e um arquivo pessoal. Fica visível que esses
objetos refletem o campo de atuação religiosa e social do cardeal. Além disso,
observamos que tanto o titular dessa memória como sua herdeira e seus guardiões
trabalharam notoriamente na construção do que seria exposto ao público. Nesse sentido,
o museu valoriza as peças relacionadas aos altos dignitários da Igreja Católica.
A biblioteca pessoal e os objetos religiosos de dom Lucas foram valorizados desde
o esboço da instituição, tanto por parte do titular como pelos herdeiros, que buscaram,
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constantemente exaltar esse conjunto, designado o “patrimônio cultural do cardeal”.153 A
biblioteca ocupa lugar central no projeto institucional, que busca destacar a
intelectualidade do religioso através de seus livros. Cuidadosamente instalada, a
biblioteca tornou-se a principal atração para visitantes e turistas. Trata-se, é preciso
registrar, de uma biblioteca mais visitada do que consultada pela comunidade, certamente
pelo fato de não possuir ainda estrutura para esse fim.
O arquivo pessoal do cardeal, classificado por sua irmã, permanece, ainda hoje,
sem qualquer tratamento arquivistico. Apesar de ser um arquivo identificado, essa
documentação, ainda hoje, adormece, não tendo sido objeto de atenção da instituição. Há
diversas lacunas que impedem o estabelecimento da trajetória desses documentos.
O fato de o arquivo não ocupar lugar de destaque na instituição revela que os
agentes dessa memória, a começar pelo seu titular, não vislumbraram potencial nessa
“papelada”, que não parece integrar o “patrimônio” de dom Lucas, ou seja, esse arquivo
não funciona como um “legado” desse personagem. Além disso, o Memorial ainda não
vislumbra nenhum investimento sobre essa documentação oficial e pessoal.
E por fim, no capítulo final, buscamos analisar as atualizações da memória desse
prelado, ou seja, como são realizadas as homenagens e comemorações que procuram
atualizar essa trajetória para a cidade. Dom Lucas é objeto de rememoração por meio de
uma semana cultural que ocorre anualmente. Durante o mês de setembro, ao longo de sete
dias, na sede do Memorial realizam-se diversas atividades, tais como palestras, concertos
de música, colóquios etc., recorrendo-se, para isso, a artistas, escritores, professores,
mídia, além de outras autoridades locais, que se envolvem no empreendimento. Além
disso, foram estabelecidas parcerias com a ABL na edição de obras póstumas de dom
Lucas e buscou-se a concessão de um título para o arquivo pessoal, por meio do Conselho
Nacional de Arquivos.
Fica muito visível que essas atualizações partem dos interesses, das demandas,
dos embates e da atual realidade dos guardiões dessa memória, ou seja, é o hoje que
estabelece o que, e como, o cardeal será lembrado.
A partir de 2013, após a morte de Stella e o início de minha participação na
coordenação de projetos culturais, foi realizado um maior número de apresentações
musicais e teatrais, seminários, colóquios com alunos e professores de pós-graduação da
UFSJ e atividades de extensão à comunidade. Houve ainda parceira com
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instituições, contando, para isso, com artistas profissionais da cidade, além de alunos e
professores do Conservatório Estadual de Música. Ademais, recorreu-se a uma maior
divulgação da semana cultural, com a utilização de plataformas virtuais, e à realização de
apresentações externas à sede da instituição – em diferentes pontos turísticos da cidade,
inclusive em espaços públicos –, o que garantiu maior visibilidade para a instituição e,
consequentemente, uma maior procura de público tanto na semana cultural quanto ao
longo do ano.154 Para essas medidas, foram de fundamental importância as parcerias com
a UFSJ na cessão de professores dos cursos de extensão em música e teatro e, ainda, com
o Conservatório.
Nesse período, se por um lado, houve uma maior participação popular em relação
aos anos anteriores, por outro, foram poucas as medidas que visaram explorar os acervos
materiais da instituição. Percebe-se que futuramente, os encargos e as ações exercidos
atualmente por religiosos e familiares, deverão ser assumidos por profissionais externos
à instituição, contratados exclusivamente para diferentes iniciativas. Familiares do
cardeal e religiosos com cargos na diretoria deverão apenas coordenar os trabalhos.155
Ao fim dessa pesquisa, compartilhamos uma reflexão com os leitores do trabalho.
Ao analisar a primeira frase do testamento espiritual do prelado, citado no capitulo 3, há
uma jaculatória, que segundo o cardeal tornou-se uma frase inspiradora para sua vida –
“In Laudem Gloria...”, em tradução livre, “Em busca da Glória...” Além de um lugar de
memória dessa comunidade, não seria também um dos sentidos primordiais a justificar a
existência e a manutenção do Memorial Dom Lucas – um lugar em busca de glória?
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