HISTÓRIA
Unidade temática: O lugar em que vive.
Objetos do Conhecimento: A produção de marcos da memória: os lugares de memória (ruas,
praças, escolas, monumentos, museus).
Leia o texto a seguir, ele fala sobre as ruas e possíveis origens dos nomes:
A existência das cidades está diretamente ligada aos aspectos humanos (sociais,
culturais, políticos e econômicos) e aos aspectos físicos (região, rios, ruas,
arquiteturas). Portanto, para a formação das cidades é imprescindível que esses dois
aspectos estejam presentes mutuamente.
No presente texto daremos ênfase às ruas. Sem elas seria impossível a existência das
cidades, ou seja, onde ficariam as casas ou moradias da população da cidade? Por
onde as pessoas e os veículos (charretes, carroças, carros, bicicletas, motocicletas)
iriam transitar? Sem as ruas seria possível as pessoas se deslocarem de um local para
outro? Posto isto, iremos viajar pela história das ruas.
As histórias das populações das cidades
muitas vezes se confundem com a
história da rua onde residem. A rua é o
local onde várias gerações convivem
mutuamente

ou

não,

onde

estão

presentes histórias do presente e do
passado.
O passado ficou registrado nas ruas,
através da arquitetura e da memória das pessoas mais velhas que viveram há muito
tempo naquele lugar. O tempo presente é o mover constante da história vivida
cotidianamente pelos habitantes e transeuntes das ruas.
As ruas das cidades brasileiras sempre receberam nomes relacionados a pessoas ou
acontecimentos que são considerados significativos para a história do país. A
propósito, o estudo da origem dos nomes dos lugares chama-se topônimo e pode
ajudar na descoberta da origem do nome da rua onde cada pessoa reside.
No Brasil existem ruas com nomes de acontecimentos históricos, como 7 de setembro,
15 de novembro, ruas com nomes de personagens históricos, como Dom Pedro I,
Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas, entre outros. Existem também ruas que são
numeradas, como rua 1, rua 10 e assim por diante.
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Como as ruas recebem os nomes? Geralmente, o nome das ruas é proposto pelos
vereadores ou pelos moradores que levam a proposta de nome para o vereador, sendo
o nome aprovado pela Câmara Municipal da cidade.
https://escolakids.uol.com.br/historia/historia-das-ruas-no-brasil.htm
Agora que você já sabe um pouco mais sobre as ruas, realize as atividades a seguir:
1- Escreva em seu caderno:
O nome da rua em que você mora, você sabe por que ela tem esse nome?
Sabe o nome da rua onde está localizada a escola em que estuda?
2- Desenhe em seu caderno a rua onde mora:
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