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RESUMO 
 

Neste estudo tivemos como objetivo principal investigar se os professores de 

Educação Física, que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental, utilizam 

os Jogos Dramáticos como ferramenta para o enriquecimento da Linguagem 

Corporal em suas aulas práticas. E como objetivos específicos averiguar se os 

professores de Educação Física têm conhecimento sobre os Jogos Dramáticos 

e a Linguagem Corporal, analisar se utilizam esses conteúdos em suas aulas, e 

se tem consciência da importância dos Jogos Dramáticos no desenvolvimento 

da criança. A criança tem necessidade de brincar, jogar, assim como expressar 

a linguagem do seu corpo. Através dos Jogos Dramáticos a criança liberta suas 

emoções, desejos, também podendo os mesmos ser um facilitador da 

socialização. Foi realizada uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva, 

selecionamos quatro escolas, sendo duas estaduais e duas municipais, da 

cidade de Jataí – Goiás, que possuem professores licenciados em Educação 

Física. Fizemos também uma pesquisa bibliográfica para adquirirmos 

embasamento teórico para a construção da mesma. Para coleta de dados foi 

utilizada a observação não-participante das aulas de Educação Física, onde os 

fatos observados eram transcritos para o diário de campo, foi feito com as 

professoras entrevistas semi-estruturadas. Esse caminho que percorremos nos 

levou a compreender que os Jogos Dramáticos apesar dos nossos sujeitos 

compreenderem que são importantes, infelizmente não utilizam em suas aulas 

como objetivo, levando-nos a acreditar que mesmo inseridos sem quaisquer 

objetivos, percebemos que estão intrinsecamente abordados. Notamos 

também que a Linguagem Corporal está inserida o tempo todo durante as 

aulas pelas crianças e que os Jogos Dramáticos nas aulas de Educação Física 

pode ser uma ferramenta enriquecedora a Linguagem Corporal das crianças. 

Sendo notório a relevância dos Jogos Dramáticos como fator valioso de 

contribuição no desenvolvimento da criança. 


