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Campinas perde Amaral Lapa: professore

historiador morreu na segunda-feira, de ataque cardiáco.
Diáriodo Povo,Campinas,.21jun. 2000.
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Professor
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Arquivo

Campinas perdeu um de
seus melhores amigos anteontem. O professor e historiador
José Roberto do Amaral Lapa,
fundador do Centro de Memória da Unicamp, e um dos primeiros profissionais a dar aulas no Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas (IFCH) da
Universidade, morreu em virtude de um ataque cardíaco às23h30 da última segunda-feira
em sua casa.
Incansável, obstinado, generoso, gentil e risonho -todos
esses adjetivos sempre acompanharam um homem que jamais via limites para compartilhar o seu conhecimento.
Uma de suas últimas obras publicadas foi o livro "A Cidade:
Os Cantos e os Antros", onde
suas pesquisas desvendaram
o passado campineiro como nenhuma outra antes.
Com 70anos de idade -faria
71 em agosto -Lapa estava aposentado desde o ano passado,
mas não havia abandonado
seus estudantes. Mesmo sem
qualquer obrigação de cumprir horários ou compromissos, suas visitas diárias à Unicamp serviam como um exemplo de dedicação para funcionários, professores e alunos.
"Quando entrei aqui como
aluno, ele já dava suas aulas.
Lapa sempre teve um comportamento simples. Foi um professorque deu a vida pela Universidade pública", comentou
Paulo Miceli, diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da.Unicamp. "Gostaria
também de destacar a educa.
ção e a gentileza do Lapa. Ele
era UlIla pesquisador sério,
mas não sisudo", acrescentou
o amigo.
Uma amostra do esforç,o do

nada com a notícia da morte
de um de seus 'pesquisadores
"
mais ilustres e queridos, o professor José Roberto do Amaral
Lapa, que dedicou sua vida à
recuperação e manutenção da
memória histórica de Campinas e região", disse o reitor.
Apontado como uma dos
mestres mais queridos da Uni.
camp, Lapa seria homenageado no mês de seu aniversário
co~ o título de Professor Emérito da Universidade. "É claro
que ele já conta com esse posto", afirmou o diretor Miceli.
Para reforçar o reconhecimento da instituição pelo seu
trabalho, a atual diretora do
Centro de Memória, Olga Von
Simson, está concluindo um livro sobre a vida e obra de
Lapa. Para a confecção do trabalho, foram feitas várias gravações com o próprio professor contando detalhes de sua
trajetória. A partir de agora,
esse material faz parte da história do povo campineiro.
Dentro de sua família, Lapa
também
foi sempre consideraLapa:aos70anos,umaintensaatividadeacadêmica
do uma pessoa exemplar. "Ele
professor é o trabalho que ele zado outros 29 -além de seis te- foi um mestre em tudo e um
pai sem igual", afirmou o filho
vinha desenvolvendo na uni- ses de mestrado e um trabalho
versidade este ano. Lapa esta- de doutorado. Durante a sua Fernando Amaral Lapa, de 36
va finalizando um trabalho
carreira como historiador, ele anos.
O professor tinha título de
que já durava quatro anos so- escreveu cerca de 90 artigos,
bre os 644municípios do Esta- muitos deles para o Diário do Doutor em Ciências pela Faculdade de Filosofia, Ciências
do de São Paulo e seus distri- Povo e Correio Popular.
tos.
Hermano Tavares, reitor \ e Letras de Marília e era licenE .como se não bastasse,
da Unicamp, divulgou ontem ciado em Geografia e História
uma nota oficial à impressa la- pela Faculdade de Filosofia da
mesmo depois da aposentadoria, ele ainda trabalhava vo- mentando o ocorrido e lem- Universidade Católica de Camluntariamente
como coorde- brando da importância de um pinas (ambos os títulos de.
1952), e bacharel em Ciências
nador das publicações do Cen- dos personagens que contritro de Memória da universidabuíram para a construção da Jurídicas e Sociais pela mesde.
imagem da Universidade como ma Universidade (1959). Lapa
foi sepultado ontem, às 16h, no
uma das melhores do País.
Lapa ainda vinha orientan"Nesta terça-feira, a Uni- Cemitério da Saudade.
do 16 projetos de iniciação
(Fáb!p Gallacci)
versidade amanheceu constercientífica - ele já hav:ia finali~
~,
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