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Sobre	a	memória	e	os	memoriais

Margarida	de	Souza	Neves

Departamento	de	História

Núcleo	de	Memória	da	PUC-Rio

	 No	dia	9	de	setembro	desse	ano	de	2015	a	notıćia	se	espalhou	pelo	campus	e	

deixou	a	 todos	perplexos	 e	 consternados.	 	A	mensagem	do	Professor	Hugo	Fuks,	

diretor	do	Departamento	de	Informática,	não	permitia	dúvidas	quanto	ao	que	parecia	

impossıv́el		acreditar,	assim	como	deixava	transparecer	com	toda	a	clareza	a	dor	com	

que	havia	sido	escrita:

«É	com	imenso	pesar	que	o	Departamento	de	Informática	comunica	a	perda	do	

seu	 querido	 Professor	 Luiz	 Fernando	 Gomes	 Soares	 no	 dia	 de	 hoje.	 Em	 sua	

homenagem,	 todas	 as	 atividades	 do	 Departamento	 estão	 suspensas	 nesta	

quarta-feira,	dia	09	de	setembro	de	2015.	[...]

«Con�irmamos	os	nossos	sentimentos	e	apoio	à	família	e	amigos	do	LFGS."

«O	corpo	do	Professor	Luiz	Fernando	Gomes	Soares	será	trazido	à	PUC-Rio	hoje,	

dia	 09	 de	 setembro,	 às	 15h30	 para	 uma	 homenagem	 e	 despedida	 nossa,	 na	

Igreja.	[...]	depois	[...]	será	levado	ao	Memorial	do	Carmo."

	 Imediatamente	 as	 respostas	 se	 multiplicaram	 vindas	 de	 todos	 os	

Departamentos	e	Centros,	da	Administração	Central	da	Universidade,	de	dentro	e	de	

fora	da	PUC-Rio,	de	todas	as	agências	acadêmicas	e	polıt́ icas	ligadas	à	ciência	em	geral	

e	 à	 Informática	 em	 particular,	 inclusive	 o	 Governo	 Federal.	 Todas	 elas	 vinham	

carregadas	 de	 afeto	 e	 de	 respeito	 intelectual	 pelo	 Luiz	 Fernando.	 	 Nenhuma	 era	

formal	ou	protocolar.	 	 Cada	uma	punha	de	manifesto	o	vazio	que	essa	morte	 tão	

inesperada	 deixa	 na	 Universidade,	 no	 paıś,	 na	 ciência	 e	 na	 vida	 de	 todos	 os	 que	

aprendemos	a	respeitá-lo	intelectualmente	e	a	querer	bem.

	 E	quando	seus	alunos,	que	na	véspera,	 como	 faziam	todos	os	dias,	haviam	

almoçado	com	ele	no	restaurante	da	Universidade,	desceram	a	rampa	da	 Igreja	e	

atravessaram	 o	 jardim	 do	 campus	 soluçando	 enquanto	 carregavam	 seu	 corpo,	 o	

silêncio	pesado	da	dor	de	todos	nós	falou	mais	alto	que	qualquer	discurso,	até	que	um	

aplauso	prolongado	tomasse	seu	lugar.

	 Luiz	Fernando	Gomes	Soares,	o	LF	para	seus	amigos,	 fez	 toda	sua	carreira	

acadêmica	na	PUC-Rio,	da	graduação	ao	doutorado,	e	nessa	Universidade	trabalhou	a	

vida	inteira,	até	que	nos	deixou	tão	cedo,	aos	61	anos	e	com	tanto	para	contribuir	para	

a	ciência	e	para	a	vida.

	 Como	 poucos,	 o	 LF	 soube	 juntar	 prazer	 e	 ofıć io.	 Era	 um	 professor	muito	

querido	por	seus	alunos	e	um	pesquisador	de	rara	competência,	e	era	também	um	

cidadão	 empenhado	 em	 trabalhos	 sociais.	 Firme	 em	 suas	 posições,	 ı́ntegro	 e	

generoso,	era	também	divertidıś simo,	como	podem	testemunhar	seus	companheiros	

do	time	de	futebol	que	por	décadas	ocupou	a	quadra	do	antigo	Ginásio,	dos	serões	
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musicais,	 	das	festas	onde	dava	provas	de	dançar	como	poucos.	 	Ainda	que	isso	não	

conste	de	seu	curriculum	Lattes,	LF	contava	que	tinha	sido	“os	pés	do	Edson	Celulari”	

nas	cenas	de	dança	da	novela	Kananga	do	Japão.	Não	sem	razão	um	de	seus	principais	

projetos	 acadêmicos,	 aquele	 que	 levou	 à	 criação	 de	 um	middleware	 que	de�ine	 o	

padrão	da	TV	digital	no	Brasil	e	em	diversos	paıśes,	recebeu	o	nome	de	Ginga.		

	 A	memória,	também	ela	bailarina,	guarda	entre	seus	muitos	segredos	a	magia	

de	fazer	com	que,	ao	ritmo	da	dança	em	que	a	recordação	e	o	esquecimento	se	abra-

çam	e	rodopiam	juntos,	pouco	a	pouco	a	dor	da	perda	ceda	lugar	às	lembranças	boas.		

	 Ao	completar	10	anos	de	projetos,	o	Núcleo	de	Memória	quer	prestar	uma	

pequena	 homenagem	 ao	 Luiz	 Fernando,	 que	 tem	 sua	 vida	 e	 sua	 identidade	 tão	

profundamente	entretecidas	pela	história	e	pela	memória	da	Universidade.		Por	isso	

publicamos	hoje	o	Memorial	que	ele	apresentou	como	um	dos	requisitos	para	sua	

promoção	a	professor	titular	do	Departamento	de	Informática	da	PUC-Rio,	em	2003.		

	 E� 	certo	que	todo	texto	é,	em	alguma	medida,	um	texto	autobiográ�ico,	já	que	

sempre	 traz	 a	 marca	 indelével	 do	 gesto	 autoral.	 Escritos	 explicitamente	

autobiográ�icos	 têm,	 no	 entanto,	 algumas	 particularidades.	 Dentre	 esses,	 os	

memoriais	acadêmicos	se	constituem	em	um	peculiar	tipo	de	autobiogra�ia.		

	 Nos	memoriais,	aqueles	que	a	Universidade	considera	seus	melhores	quadros	

re�letem	 sobre	 sua	 trajetória	 intelectual,	 sobre	 sua	 produção,	 sobre	 a	 docência	 e	

sobre	sua	participação	na	formação	de	quadros	intelectuais	para	o	futuro;	ponderam	

sua	 contribuição	 para	 a	 vida	 e	 a	 gestão	 acadêmicas;	 realizam	 explı́cita	 ou	

implicitamente	um	exercıćio	de	autocrıt́ ica.		E	ao	entrecruzar	a	objetividade	possıv́el	

com	 a	 subjetividade	 sempre	 presente,	 realizam	 um	 exercıćio	memorialıś tico	 que	

implica	considerar	a	trajetória	individual	em	sua	relação	 àquela	dos	coletivos	dos	

quais	participa.		

	 Um	Memorial	é	diferente	de	um	curriculum	vitae	e	é	complementar	a	ele,	talvez	

por	 constituir-se	 em	 um	 “ato	 autobiográ�ico”,	 tal	 como	 proposto	 por	 Contardo	

Calligaris,	uma	vez	que	retoma,	recompõe	e	interpreta	o	vivido	por	um	indivıd́uo.	Ou	

talvez	em	função	do	que	Philippe	Lejeune	chama	de	“pacto	autobiográ�ico”,	aquilo	que	

para	ele	caracteriza	as	escritas	do	eu	e	que	de�ine	como	sendo	o	compromisso	de	um	

autor	em	contar	ele	mesmo	sua	vida,	parte	dela,	ou	um	de	seus	aspectos,	de	modo	a	

permitir	ao	leitor	admitir	o	texto	como	expressão	autêntica	da	personalidade	daquele	

que	escreve,	e	atribuir	ao	que	foi	escrito	um	valor	de	verdade.		

	 Até	que	um	bolsista	de	Iniciação	Cientı�́ ica	do	Núcleo	de	Memória	da	PUC-Rio,	

o	 aluno	 de	 graduação	 do	 Departamento	 de	 História	 Reinan	 Ramos	 dos	 Santos,	

decidisse	analisar	alguns	desses	Memoriais	e,	com	seu	trabalho,	ganhasse	o	premio	

Destaque	de	Iniciação	Cientı�́ ica	de	2013,	os	Memoriais	dos	professores	titulares	da	

PUC-Rio	dormiam	nos	arquivos	da	Vice-Reitoria	Acadêmica	depois	de	 terem	sido	

lidos	 apenas	 pelos	 professores	 das	 Comissões	 de	 Carreira	 Docente	 e	 pela	 banca	

nomeada	para	analisar	o	processo	e	avaliar	o	professor.	

	 A	 intenção	 do	 Núcleo	 de	 Memória	 é	 ampliar	 o	 universo	 de	 leitores	 dos	

Memoriais	dos	professores	titulares	da	PUC-Rio,	pois	entendemos	que	essa	leitura	

não	 apenas	 permite	 conhecer	 melhor	 a	 individualidade	 desses	 professores,	 mas	

também	se	constitui	em	uma	possibilidade	de	aprofundar	mais	e	melhor	a	memória	e	

a	história	da	Universidade.		Por	isso	esperamos	que	a	essa	primeira	publicação	sigam-

se	outras,	por	indicação	de	cada	um	dos	Centros	que	estruturam	a	Universidade.

	 De	momento,	queremos	que	a	leitura	do	Memorial	do	Professor	Luiz	Fernando	

Gomes	 Soares	 nos	 faça	 tomar	 entre	 nossas	mãos	 a	 saudade	 que	 sentimos	 dele	 e	

aprender	com	ele	o	que	é	fazer	memória	do	vivido	e	do	sonhado	na	PUC-Rio.		Também	

nisso	Luiz	Fernando	é	um	grande	professor.	

Rio	de	Janeiro,	Outubro	de	2015
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que	escreve,	e	atribuir	ao	que	foi	escrito	um	valor	de	verdade.		

	 Até	que	um	bolsista	de	Iniciação	Cientı�́ ica	do	Núcleo	de	Memória	da	PUC-Rio,	
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nisso	Luiz	Fernando	é	um	grande	professor.	

Rio	de	Janeiro,	Outubro	de	2015

Bibliogra�ia:
CALLIGARIS,	Contardo.	Verdades	de	Autobiogra�ias	e	Diários	 I�ntimos.	 In:	Revista
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O Reitor Pe. Josafá Carlos de Siqueira S.J. e o Vice-Reitor Comunitário Prof. Augusto Sampaio 
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O Professor Luiz Fernando Soares na atividade que mais gostava, compartilhar seu conhecimento. 2011.
Fotógrafo Antônio Albuquerque. Acervo Núcleo de Memória.
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