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A

fanU1ia do historiador Jo!)é

Robertodo Amara!Lapa, fa1ecido esse ano, começa a negociar com a Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) a transferência
dos cerca de 8 mil títulos que compõem a bibliotecaparticular do professorpara o Centro de Memória da Uni.

campo
O filhodo historiador,PamoAmaral Lapa, infonnou ontem, durante a
entrega póstuma do título de Professor Emérito que o de!>ejode seu pai era
que a universidade fosse a herdeira de
.um acervo que po!)suilivrosraros e de
várias áreas do saber, principalmente
história. O professor Paulo Micelli,
'que a partir de terça-feira assume a
direção do Centro de Memória, disse
que vai buscar recursos para adquirir
a biblioteca e que o desejo é que a universidade possa ficar com ela.
Um primeiro levantamento calculou em tomo de R$ 150 mil o valor do acervo, mas será necessário ain,da um levantamento completo eoma
avaliação. Nos oito mil volumes estão
aÁtnarc~.d~-AmaralJ"aJ2.'\"co.m an°ta-

Sel.lempenho ~m relação à história regional ajudou a tomar Campinas
uma dás poucas cidades brasileiras,
com exceção das capitais, a ter a atenção de uma comunidade de intelectuais, de divef!)asáreas, dedicada ao
estUdo de suapróprialllstória, lembrou o reitor.
Am.aralLapa, emupl~entrevista
ProfessorEméritoe leu,emocionada, . ao Correio Popular, ao falar sobre
um rascunhoque encontrouentreas . isso, dizia que a produção científica
sobre Campinas éimensae elencava
anotaçõesdo marido escrito quando o
Instituto de Filosofia e Ciências Humaque entre dissertações de mestrado,
nas (IFCH) indicou seu noIl1e para
teses de doutorago e projetos ge pes-

çôesnas margens, bilhetes colados O
que dá um valor extra ao acervo.
Durante a'homenagem prestada
ontem ao professor Lapa na sala do
Conselho Universitário (Consu) - o
ConsQ aprovou a concessão em J118l"ço e, em jUlho, AmaralLapafaleceu
- sua esposa Elida recebeu das mãos
do reitor Hennano Tavares o títUlode

receber o título acadêmico;
É um texto onde ele relembra o
início do qJrsüde HistóriaIJa Uni~!
a criação do departamento, o mestrado, o doutorado e a criação do Centro
de Memótia. Nesse memorial. ele.cita
os nomes dos companheiros de curso
e diz que, independente da aprovação
do títUlo pelo Consu, entendeu a indicação como um gesto afetuoso.
O professor Paulo Mic~Jli, qu~
deixa a direção do IFCH, foi o autor
da proposta do título. Para ele, AmaralLápa era uma referência b~pliográ~
fica, um profissional preocupado com
a produção do conhecimento comíorte inserção social. Campinas se conhece um: pouco mais graças ao trabalho
historiador,
dis!)e
o reitor.
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quisas chegam a 400 os trabalhos
desenvolvidosna Unicamp,na Uniyersidade

.,

de São Paulo (USp),.na. UIri-

versidade Estadual Paulista (Unesp),
e nas Pontifícia Universidade Católica de qampinas ede São Paulo.
O Centro de Memória da Unicamp (CMU), que.Amara! Lapa ajudou a fuIldar,é detentor de um precioso acervodejornais, livros,fotografias,
filmes, objetos.e dPCurnentosimpor."
tantes da história de Campinas e da
regiãohistoricamenteconhecida como
Oeste Paulista e desenvolve pesquisas e estudos a partir dos fuIldosdocumeIltais que estão vinculados à entidade. É, hoje, o mais importantelugar
de guarda de fontes primárias da história
~ooo-,-"de~saregião.
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A mulher de Lapa, Elida, recebe o título do reitor Hermano Tavares: emoç~o
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