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Carta aberta sobre o Pibid Educação Física – Unicamp 

 

O sub-projeto Pibid de Educação Física, vinculado a Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp), iniciou em março de 2012. Desde então, vem atuando com 

estudantes de licenciatura do curso de educação física, bem como de pedagogia, 

ciências sociais, filosofia e dança. 

O objetivo geral do nosso subprojeto é oportunizar a estudantes de 

licenciatura um intenso contato com a escola, estudantes, professores e direção, 

compreendendo suas características, dificuldades, conflitos, desafios, possibilidades 

pedagógicas, entre outros. A partir disso, pretendemos contribuir na formação dos 

licenciandos para trabalhar pedagogicamente com temas da cultura corporal de 

movimento (esportes, dança, lutas, ginástica, jogos, capoeira e atividades 

circenses). Simultaneamente, temos possibilitado a estudantes de ensino 

fundamental experimentar, conhecer e apreciar diferentes práticas corporais 

sistematizadas, compreendendo-as como produções culturais dinâmicas, 

diversificadas e contraditórias.  

Desde que o projeto foi criado, já atuamos em quatro escolas: Escola 

Estadual Professora Sophia Velter Salgado, Escola Estadual Antonio Vilela Jr., 

Escola Municipal Edson Luís Lima Souto e Escola Municipal Padre Francisco Silva. 

Atualmente, o projeto atua nesta última, estabelecendo uma intensa relação com a 

instituição, em especial com o corpo docente de educação física e estudantes. Essa 

relação dialógica entre universidade e escola contribui com a formação de 

estudantes –  licenciandos e estudantes de ensino fundamental – e de docentes – 

vinculados a universidade e a escola. São partilhadas experiências, conhecimentos, 

ideias que possibilitam a reflexão, a construção de novas práticas e saberes.  

O sub-projeto Pibid Educação Física da Unicamp tem contribuído com a 

valorização da licenciatura dentro do curso de educação física, o qual compreende 

as modalidades de licenciatura e bacharelado. Nos últimos anos, a formação em 

licenciatura em educação física tem sido significativamente menos procurada do que 

a formação em bacharelado, ou então colocada como segunda opção. O projeto 

Pibid tem trazido estudantes para a licenciatura e contribuído com uma formação 
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que parte de dentro da escola, estabelecendo vínculos institucionais, oportunizando 

a vivência do cotidiano escolar e a intervenção pedagógica.  

Os estudantes de licenciatura têm destacado que o projeto propicia uma 

experiência prática com a educação física, por meio da qual podem dialogar com as 

disciplinas mais teóricas do curso regular. Propicia uma inserção mais gradual na 

docência, ainda sob supervisão e orientação, do que seria o ingresso imediato como 

docente após a formatura. O projeto propicia o contato com a diversidade docente e 

discente, atuando com professoras e estudantes de características diversas, no que 

se refere à faixa etária, interesses, características sócio-culturais, formação, 

currículos escolares entre outros. As reuniões semanais são um espaço de reflexão 

coletiva, sistematização das experiências e conhecimentos e planejamento, 

contando com a participação sistemática de bolsistas ID, supervisoras e 

coordenadora.  

O projeto tem fomentado pesquisas e a produção de conhecimento sobre a 

prática pedagógica na escola. Dentro do subprojeto, os bolsistas ID têm se valido 

dessa experiência docente para elaborar textos acadêmicos, exercitando a escrita, 

sistematizando ideias e divulgando conhecimento dentro de eventos.  

Deste modo, ao estabelecer esta parceria e vínculo entre universidade, 

escola pública, formação de professores e intervenção pedagógica, reafirmamos o 

compromisso do projeto Pibid com a educação pública de qualidade e para todos.  

Ressaltamos, a originalidade e ineditismo deste projeto da CAPES e a importância 

da continuidade do Pibid. 

Cordialmente,  

 

 

Profa. Dra. Helena Altmann (Unicamp – sub-coordenadora do Projeto Educação 

Física)  

Profa. Ms. Jaqueline de Meira Bisse (Escola Municipal Padre Francisco Silva) 

Profa. Marcell Rezende Silva (Escola Municipal Maria Pavanatte Fávaro)  

Profa. Silvana Marques Monteiro (Padre Narciso Eremberg)  

Profa. Dr. Simone Cecília Fernandes (ex-supervisora – Escola Municipal Edson Luís 

Lima Souto)  
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Profa. Ms. Juliana Fagundes Jacó (ex-supervisora – Escola Estadual Professora 

Sophia Velter Salgado, Escola Estadual Antonio Vilela Jr.) 

 

Bolsistas de Inciação à Docência: 

Ariadne Carvalho Lima  

Débora Svizzero Silva 

Gabriela Feltran Ferreira 

Inaene dos Santos Magalhães  

Victor Bueno Gadelha 

Leonardo Saboia Ribeiro 

Daniele Almeida de Camargo  

  


