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As contradÍções de uma
cidade que passa da fase senhorial-escravocrata para a capitalista-burguesa é o tema do
livro A Cidade: Os Cantos e os
Antros (Campinas
18501900), do professor José Roberro do Amaral Lapa, que vai
ser lançado em novembro pela
Editora da Universidade
de São Paulo. O livro analisa a cidade sob o
pri::nüa social e cultural, dividido em 15 capítulos e ilustrado com
16 fotos e desenhos
(algumas inéditas) da
época. Lapa gastou
quatro anos para escrever
e consultou, entre outros, os
arquivos do Centro de Memória, do qual é coordenador, a
Biblioteca e Arquivo Nacional, no Rio, e o Museu Imperial de Petrópolis.
A segunda parte do século
passado, segundo Lapa, é
quando Campinas se afirma
como cidade. No início desse
I

período a sociedade campineira ainda carregava o pesado
fardo colonial. "É uma cidade
medíocre, tipicamente colonial, na qual todas as pessoas se
conheciam, se tocavam e se
saudavam", diz ele. O objetivo, garante, é levar o leitor para um passeio pela cidade,
"que tem uma ordem spcial bem comportaJa,
arrogante, exibicionista, higiênica, cheia
de pudor e com um
refinamento cultural
e social".
Na passagem para o capitalismo-burguês, a partir de 1870, a
cidade se defronta com
uma significativa mudança,
com inversão de valores, formas de comportamento e expectativas. "Nesse momento
ela se envergonha do período
colonial e discute a convivência da antiga cidade transparente com uma outra, despudorada." ~jJartir de entã~

LaJE!começa a mostrar os antros, lugares que os campineiros gostariacl que não existis- I
sem, como o Largo da Forca, I
hoje Santa Cruz; a Praça do
Mercado, local de prostitutas
e drogados; a cadeia pública,
o asilo das órfãs e o dos morféticos.
"Uso um contraponto entre essa cidade e a cidade capr:
tal agrícola e a do Teatro Municipal, que recebia espetáculos que antes só passavam por
Buenos Aires, Rio e São Paulo". Segundo Lapa, a cidade
decolou socialmente, o que a
diferenciava de todas as outras
ao seu redor. Semanalmente
recebia o que havia de mais sofisticado em tecnologia no
mundo. Assim. é a segunda cidade do mundo a ter telefone.
Foi também uma das primeiras
a ter o cinema. o gravador e a
locomotiva. É a modernidade
de um lado e o total desprezo
pela marginal idade, de outro.(jN)

"'"'
;;;;;;;;
=!!I!I!!!!

-c<:..:>
;;;;;;;;

-::==
=!!!!!!!!!!

-

I ;;;;;;;;

.~ i!!i!! o

-:;
=
aS

~= i!!i!!

....
.....

C"'1
....

~==

O

~==

X

0=
~
.:::=
",,;;;;;;;; ==
~
'"
===
c..>",-

"6==
.~=
:;;
.~

=

;;;;;;;;
=!!I!I!!!!

ProfessorAmaralLapa:'segunda
cidadedomundoa tertelefonee uma
dasprimeirasa ter cinema'
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o comportamento atraves dos tempos.
14 jul. 1995.
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