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RESUMO 

 
Esta pesquisa objetivou identificar a influência das experiências de vida na 
atuação dos professores de Educação Física, buscando analisar e 
evidenciar os aspectos que influenciam no trabalho docente e na prática 
cotidiana. As experiências adquiridas no decorrer da vida, desde o 
nascimento, constituem a formação pessoal e interferem na formação 
profissional. Vários autores como NÓVOA (1995), TRADIF et al (1991), 
PERRENOUD (2002), e outros, vêm estudando e afirmando a importância 
dos saberes da experiência na formação. No decorrer desta pesquisa foi 
feito um estudo bibliográfico sobre a formação de professores desde a 
história de vida, passando pela graduação, até a educação continuada. O 
objetivo principal desta  pesquisa é investigar as experiências de vida dos 
professores de Educação Física e suas atuação. Para isso, outros objetivos 
foram traçados: estudar a importância da formação do professor; verificar a 
relevância e a interferência das vivencias dos professores na prática 
docente. Para que os nossos objetos fossem atingidos, realizamos uma 
pesquisa qualitativa-exploratória com todos os professores de Educação 
Física da rede estadual de ensino do município de Jataí-Goiás. Optamos 
pela rede estadual de ensino devido à existência de um número de maior de 
professores desta área, atuando. Através da entrevista semi-estruturada, 
realizada com os quatorze professores da rede, foi possível verificar de que 
forma as vivências interferem no processo de construção do conhecimento e 
na prática docente cotidiana. A partir dos resultados analisados, três 
categorias de análise surgiram dos discursos dos sujeitos, as quais se 
consubstanciaram com o apoio do referencial teórico adotado, o que 
culminou com a produção final deste trabalho. Dessa forma, é possível 
afirmar que as vivências, de certa forma, interferiram na escolha da 
profissão e na prática docente, tanto positivamente quanto negativamente. 
Também pode-se dizer que no contexto de profissionalização existe a 
participação do “eu pessoal” no “eu profissional”, sendo difícil, ou 
praticamente impossível, separar a história de vida da atuação do professor. 
Portanto, a finalidade deste estudo é fornecer elementos de reflexão para os 
novos profissionais e levar, os que já atuam na área, a pensar sobre a sua 
prática pedagógica. 

 


