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Folha de Campinas, Campinas, 16 jun.

A Cidade: Os Cantos e os Antros

Será lançado, terça-feira,
!118de junho, na Livraria Pon~tes,do ShoppingOuro Verde,
o livro A Cidade: Os Cantos e
os Antros de José Roberto do
Amaral Lapa, Professor Titular.do Departamentode História do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas e Diretor
do Centro' de Memória da
Unicamp.
.
. No livro, José Roberto do
Amaral Lapa estuda, de maj'neira abrangente e profunda,
um capítulo no processo de
modernização da cidade de
Campinas quando,num peno'do de cinqüenta anos - 1850 a
1900 - a sociedade local e a
cidade transitam de uma or: dem social colonial escravista
para uma ordem social senhofiri'al,tambémescravista,e dessa, em um movimento acele<rado,para uma ordem social
capitalista e burguesa.
Ne.steestudo, a cidade não
é concebida apenascomoo resultado de organizaçãoe sociabilidade, mas como expres-

os Antros, são desvendados o
desenho urbano e a cidade
comoartefato, os seus espaços
abençoadose malditos, o confronto entre a cidade visível,
bem comportada, e a cidade
invisível sem pudor, mal
cheirosa e perigosa -;os arreglos das camadas dominantes
para permanecerem como tal
e as resistências e estratégias
dos dominadospara deixarem
de sê-lo.E, neste contexto,vêse a modemidade chegar com
a ciência e a tecnologia de
ponta, deixando perplexos os
campinéiros.Para os novosvalores e a racionalidade que se
impõem, a cidade tem que ser
equipada,higienizada,redesenhada, preparando os novos
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papéis que a sociedade local

espera que os seus agentes e
grupos desempenhem.
.
O livro estuda comrigor científico a vida pública e privada da cidade, no seu cotidiano de quase-nadas e degrandes lances e nele as visitas do
Imperador, bem como a ronda
,. são dos atos de amor e solidade epidemias, o comércioe os
riedade e das tensões e confli- mercados, os chafarizes e
tos que a reproduzem.
águas, a cultura e o lazer, os
Em A Cidade:Os Cantos e colégios e a imprensl( os ho-

mens livres e os escravos, os
vivos e os mortos todos afetados pela transfiguração da
cidade, que assume assim a
sua metáfora maior, trabalhada no imaginário social da sua
gente, que quer senti-Ia e vivêIa como uma princesa - a Princesa do Oeste -, numa interação produzida por sentidos e
sentimentos.
Campinas, hoje a segunda
maior cidade do estado, ingressando no século XXI, com
cerca de um milhão de habitantes,apresenta indicadores
de desenvolvimento e qualidade de vida que a aproximam
das cidades do cham.ado Primeiro Mundo, sendo considerada uma cidade saudável pela
Organização Panamericana de
Saúde. No entanto, tem pago
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um alto preço nos contrastes
de seus problemas de segurança, dos seus moradores sem
terra e sem teto, em pleno processo de metropolização.
Assim, em A Cidade: os
Cantos e Antros, vê-se resgatada a compreensão do início
e da aceleração das transformações que projetaram a cidade de Campinas.

Serviço
Dia 18 de junho às 19h30 na livraria Pontes. Rua Conceição,

Lojas 40/41. Ouro VerdeShopping Center. Te/:231-4517 r. ~
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