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 O presente trabalho tem como objetivo atender ao ensino, disciplina de 
história e geografia do Ensino Fundamental quanto ao conteúdo “o lugar onde vivo”. 
Constituindo-se assim um campo de estudo pertinente, uma vez que dados sobre a 
história da cidade referente aos logradouros são informações singulares e restritas.  

De acordo com o Parâmetro Curricular Nacional (1997), volume 5 
 

O ensino e a aprendizagem da história estão voltados, 
inicialmente, para atividades em que os alunos possam 
compreender as semelhanças e as diferenças, as 
permanências e as transformações no modo de vida social, 
cultural e econômico de sua localidade, no presente e no 
passado, mediante a leitura de diferentes obras humanas. (p. 
49).  

 
  O mapeamento dos logradouros da cidade de Birigüi foi realizado mediante 
pesquisa documental, consistindo na reunião, seleção, ordenação e análise de 
fontes documentais (leis que denominam os logradouros), com o objetivo de 
desvendar os motivos pelos quais os referidos nomes foram escolhidos para os 
mesmos. 
  Reunidos os documentos o foco passou a ser a localização desses 
logradouros e o resgate da história de tais personalidades homenageadas com seus 
nomes em ruas, praças e avenidas. De acordo com Fonseca (2010), “ensinar e 
aprender a história local e do cotidiano é parte do processo de (re) construção das 
identidades individuais e coletivas” e ainda é, [...] fundamental para que os sujeitos 
possam se situar, compreender e intervir no espaço local em que vivem como 
cidadãos críticos”. (p.123).  
 Para isso foram abordados quatro temas: bairros que deram origem ao 
município, algumas praças, avenidas e ruas, resgatando dessa maneira a 
historicidade desses locais também por meio da memória daqueles que ainda 
guardam consigo lembranças do tempo vivido. De acordo com Castrogiovanni 
(2009), “[...] compreender o que é visível permite que o aluno reconheça, no espaço 
do seu cotidiano, a força dos homens que ali vivem as origens, as histórias que 
deram formas e funcionalidade a esse espaço urbano”. (p.127).  
 Após um breve histórico sobre a cidade de Birigüi passou-se a analise e 
estudo especifico dos bairros que deram origem ao município de Birigüi, um 
levantamento histórico da formação de cada um desses bairros, por meio de 
depoimentos orais. Segundo Bosi (2003), a narrativa é um trabalho sobre o tempo 
vivido, conotado pela cultura e pelo indivíduo. Ainda para essa autora, “o passado, a 
rigor, é uma alteridade absoluta, que só se torna cognoscível mediante a voz do 
narrador” (p.61). 
 Paralelamente foram apresentadas as principais avenidas e praças do 
município, expondo suas características e os dados biográficos daqueles que 



prestigiaram tais praças e avenidas com seus nomes. Por fim tratou-se dos 
principais logradouros de nossa cidade, bem como as biografias daqueles que foram 
homenageados. 
 O resultado obtido colabora para a preservação da memória do patrimônio 
histórico cultural do local onde vivemos, quanto à formação do município e suas 
particularidades, os logradouros, sistematizando as informações obtidas, para uma 
melhor compreensão da realidade social em que estamos inseridos atendendo 
assim uma das propostas do ensino de história e geografia para o ensino 
fundamental. 
 
 
 
Referências 
 
BOSI, Ecléa. O tempo vivo da Memória: ensaios de psicologia social. São Paulo: 
Ateliê, 2003. 
 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: História e Geografia. Vol. 5. Brasília: 
MEC/SEF, 1997. 
 
CASTROGIOVANNI, A. C.. Ensino de Geografia: Práticas e textualização no 
cotidiano. Porto Alegre, 2009.   
 
FONSECA, S. G.. Fazer e ensinar história. Belo Horizonte: Dimensão, 2010.   
 
LOPES, Eliane Marta Teixeira; GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. História da 
educação. Rio de Janeiro: DP&A, 200. 
 
PEDROZA, Ana Paula; HERNANDES, Rozilene  Fátima. Uma viagem pelos 
caminhos de Birigüi. Monografia (Graduação). Trabalho de Conclusão do Curso de 
Pedagogia. Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigüi - FATEB, Birigüi, 2011. 
Orientadora: Profª Dra. Áurea Esteves Serra. 
 
VIEIRA, Maria do Pilar de Araújo; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha; KHOURY, 
Yara Maria Aun. A pesquisa em história. São Paulo: Ática, 2003.  
 
 
 
 
 


