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A incorporação do módulo temático “Viver de Quitandas” do Programa Santa 

Afro-Catarina nas aulas de História da Escola Municipal de Educação Básica Batista 

Pereira ocorreu no primeiro semestre de 2013, como parte das atividades do PIBID 

História. Esse trabalho teve o objetivo abordar a presença de africanos e 

afrodescendentes em Desterro no século XIX, tratando do abastecimento e a produção 

de gêneros alimentícios em espaços urbanos como o porto, a antiga Praça de Mercado e 

as ruas de Desterro, que emergem como locais de trabalho e de sociabilidade para 

muitos escravos e libertos, homens e mulheres de origem africana, que desempenham 

atividades relacionadas ao comércio de gêneros alimentícios produzidos na Ilha e no 

litoral adjacente. 

Após a abordagem do tema em sala de aula, pelo professor da turma, os bolsistas 

se dividiram e se revezaram no acompanhamento dos alunos que realizaram o Roteiro 

Histórico “Viver de Quitandas”. Nessa atividade, os alunos da escola tiveram a 

oportunidade de conhecer histórias sobre diversos sujeitos históricos de Desterro como 

as mulheres que viviam da venda de quitandas (As quitandeiras) e que são protagonistas 

no processo de muitos conflitos, divergências em torno da construção do Primeiro 

Mercado Publico da cidade. Os bolsistas PIBID atuaram nessa atividade como 

mediadores dos monitores do “Santa Afro-Catarina”, incentivando os alunos a ouvir a 

narrativa do módulo, fazendo anotações acerca das historias narradas e da paisagem 

observada e das questões propostas em sala pelo professor Ricardo. Além disso, 

colaboraram na gestão da ordem, evitando a dispersão do grupo, tendo em vista que o 

roteiro ocorre em diversos espaços públicos da cidade, ao ar livre.  

Os bolsistas que ficaram na escola ajudaram os demais alunos a desenvolver as 

atividades prévias ao roteiro, como uma atividade de interpretação de textos sobre 

Desterro do século XIX, encarregando-se de sanar dúvidas e questões acerca do assunto, 

orientando a leitura do material, assim como a escrita de um texto acerca do tema 

estudado. A inserção dos bolsistas nessa atividade possibilitou a aproximação e diálogo 

com os alunos da turma, promovendo uma experiência avaliada posteriormente como 

muito significativa. 

Posteriormente, as redações foram corrigidas tanto pelos bolsistas, quanto pelo 

professor Ricardo juntamente com os alunos, mostrando-lhes os pontos positivos, 

negativos e dando ideias que poderiam melhorar o texto. As anotações e fotos 

produzidas durante o roteiro foram transformadas em um relatório, elaborado e 

corrigido com a ajuda dos bolsistas e do professor na sala informatizada da escola.  

 Essas atividades relativas ao acompanhamento e intervenção da 

prática pedagógica foram paralelas à pesquisa acerca de temas relacionados a história e 

cultura do Ribeirão da Ilha desenvolvidas como parte dos objetivos gerais do projeto e 

proporcionou aos bolsistas a experiência de trabalhar com conteúdos teóricos-
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metodológicos e materiais didáticos dentro e fora de sala de aula, mas principalmente os 

aproximou das dificuldade dos alunos, infra-estrutura da unidade de ensino, estratégias 

de mediação didática, assim como a responsabilidade que envolve a prática pedagógica. 

Referências: Não constam. 

 


