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RESUMO 

 
O presente trabalho relata uma pesquisa monográfica, intitulada 

“manifestações corporais presentes no recreio escolar”. Temos como 

objetivo, portanto, investigar as manifestações corporais que mais ocorrem 

durante o recreio escolar nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 

verificando o que a criança faz, como faz e como organiza esse fazer no seu 

dia a dia. Direcionamos nosso olha sobre o corpo e sua gestualidade na 

escola, enfocando as crianças e o desenvolvimento de atividades atrativas, 

interesses e necessidades delas. Considerando que o mundo em que 

vivemos sofre constantemente transformações, e que as sociedades se 

modificam à medida em que os valores são alterados. De acordo com a 

evolução dos tempos, buscamos observar como estes pequenos indivíduos 

se inter-relaciona com um mundo transitório, buscando elementos da 

corporeidade que interferem em suas preferências, valores e atitudes. Para 

a estruturação desta investigação foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

juntamente com a pesquisa de campo, com a finalidade de colher dados da 

realidade a respeito do tema. Os instrumentos adotados foram as 

observações de caráter não-participativo, em uma escola pública e em uma 

particular, e a entrevista semi- estruturada com os sujeitos responsáveis por 

cuidar das crianças durante o recreio. No mundo atual, diante da vida 

cotidiana agitada, as pessoas têm grandes dificuldades de brincar e de 

entender a criança brincando. A tecnologia e o processo contribuem para o 

empobrecimento da criatividade no brincar infantil. Realizada a pesquisa de 

campo, três categorias de analise surgiram e foram discutidas à luz do 

referencial teórico adotado, o que conduziu ao resultado final da pesquisa. 

Foi possível perceber que ao ingressar na escola, a criança já tem uma série 

de conhecimentos sobre o movimento, o corpo e as manifestações 

corporais, frutos de experiências pessoais e das vivências dentro do grupo 

social em que vivem. Através das observações nas escolas constatamos 

que as manifestações corporais vivenciadas pelos alunos são bem 

semelhantes. Ficou evidente que as atividades que predominam no recreio 

escolar são: as conversas em pequenos grupos e a corrida durante todo 

tempo, com a organização de jogos ou brincadeiras especificas.  


