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O presente estudo tem como objetivo apresentar contribuições para a
história da educação tendo como foco os docentes das escolas rurais do
bairro Taquari, região de Birigui/SP. O recorte temporal estabelecido para
esta pesquisa compreende o período de 1931, ano da localização de fontes
documentais e 1995, ano de encerramento das atividades da escola rural do
bairro Taquari, em vista da reorganização do ensino no Estado de São
Paulo. Por meio da utilização de procedimentos, como: organização,
reunião e seleção de fontes documentais foram reunidas no acervo da EE
“Prof.ª Regina Valarini Vieira”, 19 livros de atas, 38 livros de mapa de
movimento, 6 livros de ponto e 1 livro administrativo, essa organização nos
permitiu mapear os nomes dos professores que lecionaram nas escolas e no
grupo escolar do bairro Taquari. Para o desenvolvimento da pesquisa além
do levantamento das fontes documentais e referencial bibliográfico se fez
necessário a coleta de dados e informações por meio de entrevistas. O texto
em questão aborda brevemente a história da cidade de Birigui/SP, a
implantação das escolas e grupo escolar do bairro Taquari e os professores
que lecionaram nessas escolas. Os resultados obtidos com esta pesquisa
vêm confirmar a relevância do estudo para a compreensão da história da
escola rural do bairro Taquari, assim como quem foram os professores que
lecionaram no período em questão.
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Projeto desenvolvido durante o ano de 2016.
Alunas do 7º semestre de Pedagogia – FATEB - Birigui-SP.
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Orientadora - Pós-doutora em Educação Escolar pela UNESP, campus de
Araraquara. Mestre e Doutora em Educação pela UNESP, campus de Marília.
Diretora de escola lotada na Escola Municipal Profa. Geni Leite da Silva em
Birigui/SP. Professora de Ensino Superior da FATEB Birigui-SP.
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