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Rua Abolição
Do apagamento histórico à resistência negra dos dias de hoje
Sua denominação, a partir de 1923, foi uma “homenagem” aos negros libertos, na cidade mais
cruel no período cafeeiro do Brasil. Antes disso, a
Rua Abolição era conhecida como Rua da “Ponte Preta”, alusão à ponte de madeira coberta de
piche, no limite com a avenida Francisco Glicério
e que também originou o nome ao time de futebol dos estudantes e operários negros da antiga
Companhia Paulista de Estradas e Ferros, a Associação Atlética Ponte Preta.
Na história, a Rua Abolição abrigou a partir de
1888 até o ﬁm da década de 1950, boa parte da
comunidade negra de Campinas. Essa comunidade ﬁncou raiz no local e suas tradições culturais e
religiosas se mantiveram por muitos anos presentes na vida do bairro da Ponte Preta.
Seus cortiços, abrigaram os negros expulsos e
desapropriados pela expansão do centro da cidade, promovidos pelo Plano de Melhoramentos
Urbanos e pelas ações do prefeito Rui Novaes,
como por exemplo, o alargamento da Rua Abolição em 16 metros, em 1956, entre a Rua Álvaro
Ribeiro e a linha férrea, demolindo os casebres e
cortiços, ali presentes.
Essa tentativa de “higienização à campineira” da
população negra, jogada cada vez mais longe do
perímetro central, foi uma das marcas não cicatrizadas que essa mesma população carrega até os
dias atuais.
Alguns símbolos ainda resistem ao tempo e

marcam a paisagem simbólica do local. O Antigo
Sanatório Santa Izabel que mantém sua fachada
tombada pelo Condepacc (Conselho de Defesa
do Patrimônio Cultural de Campinas). A pequena,
charmosa e centenária Capela de São Francisco
de Assis. O Clube de “Bocha”. Ali, também existiu
o time de futebol amador, de muita tradição e lembrado até os dias de hoje, o “Vasquinho” da Rua
Abolição.
A primeira escola de Samba da cidade, a “Voz do
Morro”. Originalmente nascida no Cambuí, transferiu-se para Rua Abolição com a chegada dos
negros “expulsos” da região central e que fez muito sucesso nas décadas de 1940 e 1950. Jogadores famosos no Brasil, como o atacante Sabará
revelado pela Ponte Preta e que brilhou no Vasco
da Gama do Rio de Janeiro, fazia questão de vir a
Campinas no carnaval, e desﬁlar na Rua Abolição,
pelas cores preta e branca da “Voz do Morro”.
Hoje, o cenário caótico do trânsito e as grandes
construções imobiliárias não nos deixam dúvidas
sobre a transformação urbana e cultural, a limpeza higienista promovida pelo poder público e
a tentativa de apagamento do passado, que rua,
bairro e os poucos moradores, na maioria negra,
presenciaram durante anos, mas que ainda resistem ao tempo em suas sobreviventes moradias no
quadrilátero da via férrea, e permanecem na memória dos presentes e no olhar de quem “apenas”
a atravessa.

