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O USO DA DINÂMICA DE GRUPO E LUDICIDADE POR PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA EM SÉRIES FINAIS (5ª A 8ª SÉRIE) E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
DE UM MUNICÍPIO DA GRANDE PORTO ALEGRE. Rutiel Martha Baptista, Priscila Silveira de 

Souza, Jerfferson Felizardo da Silva, Luciano do Amaral Dornelles (orient.) (ULBRA). 
Este trabalho tem por objetivo demonstrar a importância e a influência das dinâmicas de grupo e das atividades 
lúdicas por professores de educação física na etapa da vida dos adolescentes, e se eles estão cientes de que, os 
adolescentes necessitam de atividades lúdicas para que tenham uma vida mais saudável. Considerações Parciais: Esta 
investigação está em andamento, já foi realizado todo um levantamento bibliográfico sobre as Dinâmicas de Grupo e 
Ludicidade como instrumentos auxiliares nas aulas de Educação Física, e, portanto, temos algumas considerações 
finais, que são: A falta de infra-estrutura na escola leva os professores a buscarem novas abordagens pedagógicas; a 
estabilidade no emprego faz com que os professores não busquem qualquer tipo de atualização profissional. 
Pretendemos adotar um método que se adapte à nossa pesquisa, de maneira objetiva, no intuito de investigar a fundo 
a realidade dos professores, essa escolha foi à qualitativa, por que as perguntas dão margem a novas reflexões, e dará 
uma visão melhor de cada participante da investigação, uma vez que, a quantitativa mostrará a realidade de maneira 
superficial sem que haja aprofundamento dos fatos. Quando, realizarmos a pesquisa iremos utilizar perguntas semi-
abertas que, no decorrer da entrevista, poderão ser alteradas e/ou acrescentadas. A ludicidade é importante para o ser 
humano, por que vivemos em busca de felicidade, lazer, e isto é, a falta destas necessidades básicas nos faz adoecer, 
pois, sem elas a nossa vida fica muito monótona. Por tanto, devemos ter algum tipo de atividade lúdica em algum 
momento de nosso cotidiano, e que melhor momento seria a adolescência, aonde existe mudanças neurológicas, 
psicológicas e hormonais, e, portanto, influenciará de maneira positiva na vida dos alunos. 

380 




