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RESUMO. Este estudo é uma abordagem sociológica sobre o recreio escolar. O recreio organizado tem surgido em algumas escolas da região de Blumenau – SC e consiste de atividades dirigidas com jogos e brinquedos. Este trabalho parte do pressuposto de que a utilização de atividades lúdicas apoiadas pelo discurso do professor, enquanto autoridade pedagógica, contribui para a eufemização do disciplinamento. Busca-se observar a incidência dos mecanismos disciplinares sobre o recreio com atividades organizadas. Para tanto, realizam-se quatro observações do período de recreio, uma entrevista com a coordenadora do projeto e com vinte e cinco alunos de oito anos em uma escola da região de Blumenau - SC. Identifica-se a presença dos mecanismos disciplinares e da violência simbólica no recreio organizado. Esta produz a eufemização e dissimulação destes mecanismos por meio de atividades lúdicas. Além disso, o discurso produzido pelo professor, apoiado na autoridade pedagógica, é aceito, reconhecido e reproduzido pelos alunos como natural e evidente.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho se propõe a uma apreensão sociológica dos mecanismos disciplinares presentes no espaço escolar, das estratégias, movimentos e adaptações destes mecanismos em prol da disciplina, da ordem e do controle. A escola faz uso de um variado número de aparatos pedagógicos, didáticos, disciplinares e arquitetônicos para constituir nos indivíduos, desde os primeiros momentos de sua entrada nesta instituição, características similares entre eles visando a sua conformação social. Tais características possibilitam à escola um controle eficiente e produtivo sobre aqueles por ela administrados.
Desta forma, busca-se compreender as práticas disciplinares presentes no recreio organizado, também denominado de recreio dirigido, recreio pedagógico ou projeto recreio. Constitui-se numa proposta desenvolvida no interior das escolas cujo objetivo é de organizar as atividades realizadas na hora do recreio. Por meio de jogos, brincadeiras, brinquedos e a supervisão de professores e alunos, as atividades visam diminuir o barulho, a correria, as intrigas e os eventuais acidentes daí decorrentes. Ou seja, o objetivo deste estudo é entender os mecanismos utilizados pela escola para transformar o recreio num espaço de ordem e controle. 
	A escola caracterizada pelo recreio organizado é da Rede Pública Municipal de Blumenau-SC. É considerada pioneira, neste município, na implantação do recreio dirigido. Buscam-se informações por meio de observações do recreio, entrevista com a idealizadora do projeto na escola, bem como o significado do recreio para os alunos da turma de oito anos (vinte e cinco alunos). Conta-se, além disso, com o material produzido pela escola para a divulgação do projeto em seminários de educação.
	Para fornecer embasamento teórico sobre as questões anteriormente citadas, conta-se com os escritos de Michel Foucault, principalmente os que tratam da genealogia do poder. São acionadas as noções de poder disciplinar e dos mecanismos de institucionalização do indivíduo. Mobilizam-se também os conceitos de violência simbólica e autoridade pedagógica de Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, assim como o de legitimidade em Max Weber. Emile Durkheim fornece subsídios para pensar as noções e princípios que permeiam a educação, bem como a sua relação com o mundo social. 

A ESCOLA COMO INSTITUIÇÃO DISCIPLINADORA

	No processo de institucionalização do sujeito, o indivíduo passa, durante a sua vida, por várias instituições: a escola, a fábrica, o hospital e, talvez, a prisão. Tal processo surge da necessidade da normalização e da conformação da multiplicidade dos indivíduos tornando as instituições mais produtivas. Dessa forma, a disciplina tem se constituído como uma das maneiras mais eficazes para dar conta desta organização e sujeição. E todas estas instituições se configuram da mesma forma, isto é, são organizadas para formar no corpo do indivíduo características de produtividade e adaptação. Em cada lugar que passar, os mecanismos presentes no interior destas instituições tratarão de imprimir sobre ele as características desejáveis à vida em sociedade. Ao se reconhecer a escola como uma instituição também responsável pela domesticação dos sujeitos, não se pode deixar de mencionar os mecanismos de disciplinamento ali presentes. 
	As instituições, pelo fato de existirem, controlam a conduta humana a partir de certos padrões previamente definidos. O caráter controlador é inerente à institucionalização. O controle social primário é dado pela existência de uma instituição enquanto tal. Ao se institucionalizar, o indivíduo se submete ao controle social. A necessidade de novos mecanismos de controle será exigida somente se os processos de institucionalização não forem completamente bem sucedidos ou quando há a historicização e objetivação das instituições. Isto porque é provável o indivíduo se desviar de programas a serem seguidos se estes foram estabelecidos por outros e não por ele mesmo. Neste sentido, a socialização da nova geração na ordem institucional exige o estabelecimento de sanções. (BERGER; LUCKMANN, 1985)
Para o funcionamento das instituições e, assim, da sociedade disciplinar, faz-se uso, conforme denomina Foucault (1987), de disciplina ou poder disciplinar, ou seja, um método que permite o controle minucioso sobre o corpo, sujeitando-o e impondo sobre ele uma relação de docilidade-utilidade. Essa tecnologia do poder disciplinar fabrica diferenças nos indivíduos e os agrupam ou os separam conforme suas individualidades. O mesmo autor afirma ser os séculos XVII e XVIII a época caracterizada pela descoberta do corpo enquanto alvo de poder. Ou seja, o controle exercido sobre o corpo trata de trabalhá-lo detalhadamente, em uma coerção sem folga. Esta mecânica do poder define o domínio sobre o corpo dos outros, fazendo-os operar como se quer. Desta forma, a disciplina fabrica corpos submissos, dóceis, úteis e também normalizados, ou seja, produz nos sujeitos as condutas dele esperadas. 
Neste sentido, o disciplinamento ou poder disciplinar, segundo Foucault (2000), tem como objetivo fabricar o tipo de homem necessário ao funcionamento da sociedade industrial capitalista. Por isso, seus mecanismos estão presentes desde a escola, auxiliando na formação do futuro cidadão, passivo e disciplinado. 
Para Foucault (1995, p. 243), o exercício do poder é um conjunto de ações sobre ações possíveis. Ele incita, induz, desvia. Torna mais fácil ou mais difícil, amplia ou limita. “No limite, ele coage ou impede absolutamente, mas é sempre uma maneira de agir sobre um ou vários sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são suscetíveis de agir. Uma ação sobre ações”. 
	Segundo Ariès (1981), o progresso da disciplina fez com que ela se tornasse cada vez mais rígida. Antes do século XV o estudante não estava submetido nem a uma autoridade extra corporativa e tampouco a uma hierarquia escolar. O estudante pertencia a uma sociedade ou bando de companheiros e estes regulavam a sua vida quotidiana, muito mais do que a escola ou o seu mestre. A partir do fim da Idade Média, porém, este sistema de camaradagem entra em declínio dando lugar a novos princípios de comando e hierarquia autoritária. A nova disciplina se introduziria na já moderna organização dos colégios e pedagogias onde o diretor e os mestres tornam-se depositários de uma autoridade superior. O mestre tornava-se responsável por corrigir ou punir o “mau” aluno. Isto também dizia respeito à salvação da própria alma das crianças. Esta época é marcada por duas novas idéias ligadas à infância: a primeira diz respeito à noção de fraqueza e, assim, das necessidades de impor limites e, a segunda, à responsabilidade moral dos mestres não cabendo a estes apenas transmitir, como também inculcar virtudes, formar espíritos, instruir. A partir disso, a organização hierárquica e autoritária dos colégios foi se tornando cada vez mais rigorosa, atingindo características tais como a vigilância constante, a delação erigida em princípio de governo e em instituição e a aplicação ampla de castigos corporais.
Assim, a história da disciplina nos séculos XIV a XVII revela, segundo Ariès (1981), uma disciplina humilhante (com castigos corporais, uso de chicote etc.) e uma dilatação da idade escolar submetida ao chicote: estendeu-se a toda população escolar, sejam crianças ou adultos. A única diferença residia no fato de todas as crianças e todos os jovens, qualquer fosse sua condição social, serem igualmente submetidos às surras; ao contrário dos adultos, cujos castigos estavam condicionados aos grupos sociais de origem. Isto não quer dizer, segundo o autor, que a separação das condições sociais não existisse no mundo escolástico. Ao contrário, ela existia aí como em outros lugares e era igualmente marcada. 
A preocupação em humilhar consistia em distinguir e melhorar a criança e se estenderia até o século XVIII, quando surgem questionamentos e atitudes de repugnância a estes hábitos, contribuindo, assim, para a sua posterior redução, conquanto tenha se realizado de maneira gradual. Este movimento orienta um novo sentimento com relação às crianças, não mais de fraqueza ou da necessidade de sua humilhação, mas de despertar nelas a responsabilidade do adulto. 
Para Durkheim (2002), estabeleceu-se uma tradição segundo a qual a Idade Média teria sido caracterizada como período em que a disciplina escolar alcançou o máximo de rigor e até de desumanidade. Esta rudeza encontra eco nos grosseiros costumes da época e também na severidade do ensino escolástico, mais apto a repelir os alunos do que agradá-los ou seduzi-los.
Para a Ordem dos Jesuítas, no entanto, a disciplina, segundo Durkheim (2002), apoiáva-se no princípio que considerava o contato contínuo e pessoal entre o aluno e o educador, indispensável para a boa educação. O aluno, para os jesuítas, nunca estava só. Um vigilante seguia-o por toda parte, na Igreja, na aula, no recreio... Examinava tudo. Esta vigilância não se interessava somente em corrigir ou prevenir os desvios de conduta, mas criar todo um campo de conhecimento sobre a criança, possibilitando empregar a direção que melhor convinha a cada uma. 

EDUCAÇÃO E COAÇÃO SOCIAL

O mundo social exige a existência de um determinado tipo de homem para satisfazer os seus interesses. Por meio da educação, ela renova perpetuamente as condições tornando possível a sua sobrevivência. A cada nova geração, a sociedade, segundo Durkheim (1978), imprimirá nos sujeitos, o mais rápido possível, uma natureza capaz de aceitar a vida moral e social.
Pode-se pensar o objetivo da educação, segundo Durkheim (1978), sendo sempre o de servir às necessidades sociais. Por isso, em cada época a educação conduziu a sociedade por caminhos pelos quais não seriam possíveis se o objetivo da educação fosse comparado ao existente atualmente, por exemplo. Em cada época a educação serviu como instrumento na formação de sujeitos necessários àquela sociedade: sejam guerreiros, devotos ou submissos. Desta forma, Durkheim (1978) afirma, ainda, ser ingênuo supor poder educar os filhos à maneira como cada um deseja. Para ele, há costumes presentes no mundo social que os indivíduos são obrigados a aceitá-los. Desrespeitar esses costumes implica a formação de adultos em desarmonia com seus contemporâneos. Por isso, o autor afirma haver em cada momento um tipo regulador de educação.
Neste sentido, o indivíduo, para Durkheim (1978), não se encontra frente a uma tábula rasa podendo sobre ela construir o que quiser, mas diante de realidades e estas não podem ser modificadas à vontade. A educação constitui-se, desta forma, o meio para produzir nas crianças condições essenciais para a existência da sociedade.
A normalização dos indivíduos torna-se necessária para facilitar o controle sobre os corpos. Ao se normalizar, criam-se características esperadas no indivíduo. Segundo Durkheim (1978), a sociedade não poderia existir sem que houvesse em seus membros certa homogeneidade. Para a garantia desta existência, a educação perpetua e reforça esta característica, buscando fixar na alma das crianças certas similitudes essenciais, desejadas pela vida coletiva. Sob esta visão, a educação trabalha para formar nas crianças as condições necessárias para a existência da sociedade. 
As disparidades entre os alunos tornam-se um problema, principalmente para o professor. É necessário, pois, homogeneizar os alunos facilitando o ofício do mestre, bem como despertar nas crianças as qualidades desejadas para a vida em sociedade. 
Para conseguir isto, medidas de disciplinamento são utilizadas, porém estas nem sempre são explícitas ou evidentes na escola. Ou seja, por vezes, elas se encontram camufladas e imperceptíveis por quem as executa bem como por quem as sofre, ou seja, não é evidente de forma física, mas está presente de forma simbólica, sutil e transfigurada. Tal concepção diz respeito ao conceito de violência simbólica, violência que se manifesta de forma sutil e transfigurada impondo modos e maneiras que são consideradas legítimas e aceitas facilmente. Esta violência impõe, ainda, significações consideradas legítimas impossibilitando, assim, a sua percepção e contribuindo para a sua aceitação, ou seja, o consentimento dos que estão submetidos a ela.
	A noção de violência simbólica, proposta por Pierre Bourdieu, tenta desvendar as formas ou os mecanismos que fazem com que os indivíduos vejam como “naturais” as representações das classes dominantes. Ou seja, as representações ou significações das classes dominantes são impostas como legítimas, gerando um sentimento de naturalização, de “sempre foi assim” ou “isso é bom para nós” e, ao mesmo tempo, um desconhecimento da imposição de tais representações, ou seja, uma dissimulação das relações de força que impõe estas representações (daí o seu caráter arbitrário). 
Na escola, a transmissão da cultura dominante, por meio dos conteúdos, programas, métodos de trabalho, avaliação, relações pedagógicas e as práticas lingüísticas revelam a violência simbólica imposta pelas classes dominantes sobre as classes populares. Cabe aos alunos das classes populares buscar formas de apropriação desta cultura imposta pela escola. Tal tarefa exige um esforço demasiado, pois as inscrições presentes no habitus11 Habitus pode ser definido como a relação entre as estruturas internas (da subjetividade) com as estruturas externas (do mundo social). São as disposições gerais para agir, pensar, perceber e sentir formadas pelos traços do sujeito, sua propriedade, sua maneira de ser, ou seja, são inscrições para além do corpo, internalizadas, incorporadas e socialmente construídas.  desta classe em pouco ou quase nada condizem com a cultura que a escola tenta impor. Porém, em nenhum momento esta classe se percebe como vítima, mas considera a situação aceitável e natural. As noções de capacidade e habilidade individual, hoje englobada no termo genérico competência, a que cada um dispõe para a compreensão da cultura dominante são consideradas como responsáveis pelo sucesso ou não na escola. 
Conforme Bourdieu e Passeron (1992), a violência simbólica é uma “maneira suave” de imposição de comportamentos, modelos, conteúdos ou mecanismos e levam à conformação coletiva. Por seu caráter subjetivo, torna-se imperceptível e é aceita facilmente. Desvelá-la, supõe questionar os princípios e as práticas constituídas, bem como os fins aos quais ela se destina, destruindo, porém, o seu próprio fundamento: de ser simbólica.

E FÊZ-SE A ORDEM: O RECREIO ORGANIZADO

O recreio organizado, também chamado pedagógico, dirigido ou projeto recreio, surge, num primeiro momento, com o intuito de tornar este espaço-tempo ordenado. Por meio de jogos dirigidos e com a participação de professores e alunos, o recreio organizado busca diminuir a violência, os acidentes, a indisciplina, a correria e a gritaria durante este período. 
Para Gaelzer (1979), no recreio convencional, os alunos lideram e escolhem as atividades, porém essa liberdade nem sempre é usufruída da forma mais adequada. Por meio do recreio organizado com atividades lúdicas, a escola, segundo a autora, pode estimular a formação de normas de moralidade e justiça. Assim, na escola, todo tempo deve ser potencializado para formação desse indivíduo. Todo momento é tempo para educá-lo. Com isso, o recreio precisou ser organizado para possibilitar a construção desse sujeito que antes se encontrava ocioso, ou manifestava-se de forma contrária à esperada pela escola. 
Aproveitar ao máximo o tempo evitando a ociosidade é, segundo Foucault (1987), uma das características do poder disciplinar. O controle da atividade é expresso por meio do horário, esmiuçado a cada hora, minuto e segundo. Assim, como todas as atividades escolares se direcionam para a educação deste futuro cidadão, o recreio organizado também se torna uma atividade pedagógica organizada e dirigida com o objetivo de extinguir maus comportamentos e criar bons hábitos nos alunos. 
Gaelzer (1979) acredita que o recreio não deve ser um período ocioso, mas que deve ser planejado com intuito de promover o crescimento integral e a formação de hábitos sadios. O recreio realizado de forma orientada é, segundo ela, melhor aproveitado, visto que o processo de aprendizagem não é interrompido, mas se torna constante. 
O recreio é ocupado com atividades consideradas mais proveitosas do que se o recreio fosse convencional. Uma aluna, da rede municipal de Blumenau, Yohanna Gil (11 anos), ao descrever o recreio organizado, afirma: “O recreio pedagógico é muito legal porque tem jogos de tabuleiro e esportes. Antes a galera ficava correndo e brigando, agora toda a galera tem alguma coisa para se ocupar” (BLUMENAU, 2004).
Em Blumenau, algumas escolas da Rede Pública Municipal de Educação adotam o Recreio Pedagógico. A idéia surgiu inicialmente apenas em uma escola e depois se espalhou para outras quatro. Segundo a coordenadora deste projeto na escola pioneira,
antes o recreio era um tumulto, era confuso eles não se entendiam, era gritos, berros, briga de violência mesmo. Eles se esbarravam, se machucavam, dava muita briga, muito conflito. [...] eles têm essa tendência de descarregar energia, então isso é lógico na criança: se ela tem espaço, ela vai correr. Mas porque não correr neste espaço? Então essa coisa desorganizada, desregrada que acontecia, a gente hoje tem completamente diferente. (Coordenadora do Projeto Recreio)
Um dos objetivos do Projeto Recreio, nesta escola, é evitar a correria dos alunos. A justificativa da criação do projeto também está pautada, segundo os professores, no uso inadequado dos momentos de recreio: “percebemos que nossas crianças estavam utilizando o período do recreio de forma desregrada, muitos ainda não eram capazes de lidar com o tempo de forma construtiva e proveitosa” (VIEIRA; BACHMANN, 2004, p.1). Desta forma, organizam-se jogos com a presença do professor e o auxílio de monitores para orientar sobre as propostas do Projeto Recreio. Estes jogos devem estimular o raciocínio e a concentração nas atividades desenvolvidas. 
Ao se buscar a concepção do recreio para os alunos que participam do Projeto, a maioria dos alunos da turma de oito anos o define como um espaço para brincadeira. Dos vinte e cinco, vinte alunos afirmam que o recreio é “legal”, por vezes, utilizam a expressão “muito legal”. Ao responderem o porquê da afirmação acima, treze deles indicam ser a existência dos brinquedos, citam também o jogo de xadrez, elástico e pular corda. Seis alunos responderam que é porque dá para brincar, dois fizeram menção aos colegas (estar junto, brincar com os amigos) e um respondeu lanchar e brincar. Um aluno também afirmou que o recreio é diversão. 
Ao serem questionados sobre o que mais gostam de fazer no recreio, as crianças citam brincar e fazem menção a brincadeiras como: pular corda (sete); xadrez (três); elástico (duas); ler gibi (duas); andar em perna de pau, pular amarelinha, jogar tênis e boliche (uma). Conversar com os amigos também aparece uma vez.
Neste sentido, o recreio pedagógico envolve a todos, mesmo que somente alguns participam ativamente das brincadeiras. Os monitores podem ser tanto alunos voluntários quanto turmas inteiras. O Projeto Recreio, dessa forma, é ofertado aos alunos de seis, sete e oito anos e é dirigido pelos alunos de nove, dez e onze anos. Além do cuidado com as crianças menores, os alunos mais velhos organizam os jogos, as turmas e monitoram o recreio, enfim, auxiliam na manutenção destas atividades. Para tanto, encontram-se uniformizados com traje desenvolvido especialmente para este fim. Periodicamente, há revezamento das turmas que organizam o recreio. 
No recreio, o professor da turma responsável pela sua organização naquele período deve permanecer junto com seus alunos para orientá-los no trato com os alunos mais jovens. 
Como mediador a gente tem que estar presente [...] para que a coisa pudesse acontecer [...] resgatar os outros professores, pedir para eles virem para fora, [...] Precisou convencer o professor, porque a gente sabe que ele vai estar despendendo um tempo dele, [...] ele vai ter que perder dez, quinze minutos. Mas nós temos que estar aí presente. Não basta ser professor e falar e eu não estar aí brincando, participando, ajudando. [...] A gente é o espelho, é o espelho deles. (Coordenadora do Projeto Recreio)
Apesar da resistência de alguns professores em participar do projeto, principalmente porque eles deverão abrir mão do seu tempo de descanso para permanecer com os alunos, o papel do professor é enfatizado. Assim como para a Ordem dos Jesuítas, quando no século XVI valorizava o contato contínuo e pessoal entre aluno e educador, o aluno nunca estava só e era seguido por toda a parte inclusive no recreio, no Projeto Recreio esta valorização também está presente. A presença do professor é considerada de fundamental importância, não somente na sala de aula, mas durante o recreio, acompanhando e vigiando o aluno por toda a parte. O que parece uma estratégia recente de educação (como o recreio com a presença do professor) mostra-se tão antigo quanto a própria existência da escola. 
Além disso, o professor é reconhecido enquanto autoridade legítima e será ele a quem os monitores recorrerão diante de alguma dúvida durante os jogos e as brincadeiras, bem como para intervir nas brigas ou punir algum aluno. É dele a supremacia e o direito do veredicto. Do lugar de autoridade, cabe ao professor decidir a melhor forma de corrigir este aluno. 
Durkheim (1978) afirma ser a educação um trabalho de autoridade. A criança, na condição de tornar-se humana, sobrepondo-se ao ser individual e associal, terá de se esforçar, exercer um trabalho de contenção e ela fará isso pelo sentimento do dever. Porém, ela não conhecerá o dever senão por seus pais e mestres. Neste sentido, a autoridade moral é qualidade essencial do educador. Tal autoridade não está no âmbito da violência ou compressão, mas em ascendência moral e supõe duas condições: a vontade do mestre, pautada na confiança (a criança não irá manifestar confiança em quem hesitar ou voltar em suas decisões) e, sobretudo, que o mestre reconheça em si mesmo sua própria autoridade. Para o autor, ninguém pode manifestar autoridade se não a possui e esta não vem de fora, mas de si mesmo. Além disso, ele faz uma analogia entre a missão do professor e a do sacerdote. Enquanto o sacerdote acredita em sua missão e fala em nome de uma divindade, ou seja, é o intérprete de seu Deus, o professor é o intérprete das grandes idéias morais de seu tempo e de sua terra, é órgão de uma grande entidade moral: a sociedade. 
Ao pensar o sistema de ensino e as relações estabelecidas durante a ação pedagógica, Bourdieu e Passeron (1992) discutem a noção de autoridade pedagógica presente no cotidiano escolar. Para eles, a linguagem do magistério possui todo um sistema de coerções visíveis e invisíveis que faz da “ação pedagógica” uma ação de imposição e inculcação de uma cultura legítima. O professor possui uma linguagem e um vocabulário que facilita a inculcação dos conceitos e teorias porque é reconhecido pelos alunos como legítimo. 
Desta forma, todo o agente encarregado da inculcação, no caso o professor, é designado e consagrado como digno de transmitir o que ele se propõe e autorizado a controlar a inculcação por meio de sanções garantidas socialmente. Tal situação confere ao discurso professoral uma autoridade estatutária. O professor tem o direito e o poder de punir o aluno que se recusar a realizar determinada atividade ou tarefa exigida. A punição é aceita e considerada legítima, pois é aplicada pelo professor, reconhecido como autoridade pelos alunos. 
Para Bourdieu e Passeron (1992, p. 27) a “autoridade pedagógica é um poder de violência simbólica que se manifesta sob a forma de um direito de imposição legítima, reforça o poder arbitrário que a estabelece e que ela dissimula”. O professor, no exercício de sua função, é reconhecido como “autoridade pedagógica”. Este reconhecimento, porém, se manifesta de forma simbólica, sutil e transfigurada, não sendo percebido pelos alunos, que estão submetidos a ele. Além disso, os alunos consideram legítima a autoridade do professor, acatando as suas imposições. De forma arbitrária, o professor impõe os conteúdos ministrados, o tipo de avaliação, a metodologia de ensino e todo o sistema de prática professoral considerado de domínio legítimo do professor. A ação pedagógica, desta forma, investida de uma autoridade pedagógica também tende a produzir o desconhecimento da verdade objetiva do arbitrário cultural. O que ela inculca é considerado legítimo, sem se questionar e sem se conhecer as origens, fundamentos ou bases de tais práticas ou conteúdos. 
No Projeto Recreio, os monitores sentem-se no direito e no dever de assumir uma postura de observação e de cobrança sobre os alunos que participam do recreio. Deste lugar, também são cobrados por outros monitores que, nos dias de “folga”, monitoram o exercício dos colegas. Em observação realizada no recreio, um aluno da turma de onze anos, e que não estava participando do projeto naquele dia, questiona uma monitora sobre a correria das crianças. Além disso, sinaliza para ela chamar a atenção dos colegas. Ela, chateada com a observação, retruca, dizendo ser isto o que está fazendo. O sucesso ou fracasso do recreio é medido pela correria dos alunos e os responsáveis por isso são os monitores. 
Durante a hora do recreio, no Projeto Recreio, os monitores prestam-se a organizar os jogos, as filas, chamar à atenção, caso um aluno queira trapacear ou esteja se comportando de maneira inadequada. Também há monitores circulando no espaço onde acontecem os jogos sempre atentos ao comportamento dos alunos e prontos a adverti-los em caso de correria e indisciplina durante o recreio. Estes alunos são imediatamente levados ao professor responsável por aquele período. O ato de correr durante o recreio é desaprovado pelos que participam do Projeto Recreio. Há uma convenção de que não se deve correr neste momento.
Dessa forma, a função dos monitores e do professor durante o recreio não se limita somente a organizar os jogos, mas devem também manter a ordem. Para tanto, a vigilância constante faz-se necessária para punir qualquer desvio de comportamento dos alunos durante a realização do projeto.
Os monitores do Projeto Recreio trabalham como minúsculos observatórios legitimados pela idade (mais velhos) e pelo uniforme. Além disso, ao final das atividades, recebem um certificado de participação. O sucesso do Projeto depende muito destes pequenos vigilantes. Em sua tarefa, vigiam a todos, inclusive aos outros monitores, porém também são vigiados pelo professor. Este, além de vigiar, tem o direito de punir os que foram flagrados como perturbadores da ordem. Mesmo que não haja nenhuma punição física ou mesmo que o professor somente converse com o aluno, o fato de ser levado até ele funciona como uma punição.
A autoridade, para Weber (1989), pode ser considerada legítima mesmo não sendo obedecida. O fato, por exemplo, de se cometer uma ação contrária à prevista pela autoridade e procurar ocultá-la ou escondê-la, pressupõe o reconhecimento da autoridade. 
Enquanto autoridade, o aluno, monitor do Projeto Recreio, responde por este lugar, ou seja, ele é responsável pelas atividades desenvolvidas, pelo entendimento do jogo e pelo bom andamento do recreio. A responsabilidade, anteriormente concentrada somente no professor, é diluída entre os pequenos guardiões. Cabe a eles zelar pela tranqüilidade exigindo obediência e o cumprimento das atividades instituídas.
Ainda conforme Weber (1989), é por meio do poder que alguém impõe sua própria vontade sobre os demais. A dominação presente na relação social acontece quando o comando dado por quem domina é obedecido. Neste sentido, a disciplina se caracteriza pela facilidade em se obter a obediência imediata e automática de um dado grupo de pessoas, sem crítica ou resistência. Para o autor, a dominação depende apenas da presença de uma pessoa emitindo comandos a outra.
Em um dia de observação, ao final do recreio, o movimento de alunos em frente à sala dos professores chama a atenção. Parecem indignados e bastante nervosos. Conversam com o seu professor responsável e logo outra professora é chamada. A causa: “desacato à autoridade!” Um aluno irado teria tirado o boné do monitor e molhado no bebedouro. Porém, o culpado parecia gozar de certa imunidade, isso porque era o filho de uma das professoras da escola. Tal situação gerou bastante confusão entre os monitores que exigiam providências buscando garantir, assim, sua reputação e sua autoridade.
A legitimidade de que gozam os monitores exige a garantia de seus plenos direitos sobre os demais colegas. A necessidade do reconhecimento da autoridade auxilia na realização eficaz do recreio organizado. Neste sentido, vê-se a necessidade de se compreender o papel da autoridade, considerada legítima, para obtenção da ordem e do controle no ambiente escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da compreensão histórica do surgimento das instituições escolares é possível pensar a evolução das estratégias disciplinares de socialização até os dias atuais. Os princípios disciplinares arraigados nas instituições escolares surpreendem pela sua capacidade de se metamorfosear sem perder seus interesses intrínsecos, ou seja, a produção de indivíduos socialmente adaptados. Esta capacidade produz a crença ilusória na criação de novas metodologias pedagógicas, porém presas a antigas concepções. São práticas e métodos antigos, de décadas e séculos passados presentes nas escolas de hoje como características de uma pedagogia contemporânea. Estas práticas estão travestidas de um discurso eufemizado abarcando, sob suas vestes, formas arcaicas de ensino.
No recreio organizado, a presença de um professor responsável e de monitores mantém o controle sobre o corpo do outro. Além disso, jogos e brincadeiras são organizados e disponibilizados para entreter os alunos e prevenir a correria do recreio. Correr, nesta perspectiva, significa romper a norma e tem como castigo a advertência dos monitores e do professor. 
A utilização de jogos e brincadeiras durante os minutos de recreio torna-se uma maneira de evitar comportamentos indesejados. Apoiado por atividades prazerosas, o recreio é instituído e prontamente aceito pelos alunos. Desta forma, ele se configura como um mecanismo eufemizado de disciplina, pois objetiva inibir hábitos e atitudes preteridos por meio de atividades lúdicas. 
No recreio organizado, os monitores impedem os alunos de correrem pelo pátio. A observação sobre o outro é amplamente utilizada. Vigiar torna-se uma medida eficaz para controlar os alunos. Adultos e crianças espalham-se no interior da instituição escolar e funcionam como minúsculos observatórios, prontos a anotar, verificar ou punir o transgressor. 
Além disso, o recreio organizado pressupõe um espaço onde os alunos possam brincar sem tumulto, correria, gritaria, enfim, bagunça. Por meio dos jogos e da supervisão de professores e monitores, o recreio passou a ser denominado pedagógico. Tal definição se deve ao fato de anteriormente o recreio ser um momento onde os alunos faziam o que queriam. Com sua organização, este tempo, considerado “perdido”, é potencializado.
O brincar organizado é valorizado em detrimento do espontâneo como fonte segura de desenvolvimento e aprendizagem. Desta forma, parece-se pressupor, no recreio espontâneo, ou seja, no recreio convencional, um ambiente desprovido de interação, integração e socialização significativo. O exercício da convivência é valorizado somente no recreio organizado com atividades pedagógicas pré-definidas. As brincadeiras organizadas pelas crianças, a forma de interação com os colegas o exercício da afetividade, da liderança, da competitividade enfim, da relação com o outro têm sido vistos aos olhos dos adultos como bagunça, indisciplina, perda de tempo e interrupção do processo de aprendizagem. Brigar e correr são considerados atividades negativas pelos adultos. Parece haver um ideal de infância perpassado por um brincar ingênuo, passivo e sossegado. 
Questiona-se, ainda, a concepção de infância dada na atualidade. Ou seja, o brincar, embora presente, é considerado como um ganho secundário e não como uma atividade primária de aprendizagem e desenvolvimento. A aprendizagem curricular instituída e organizada é privilegiada em detrimento do brincar espontâneo. O tempo para brincar também se torna restrito diante de atividades curriculares e extracurriculares desenvolvidas pelas crianças. A potencialização da aprendizagem e do saber escolar, como requisito de sucesso profissional, relega a segundo plano a dimensão lúdica, podendo esta ser pensada em uma trajetória de decadência. 
Além disso, observa-se a existência da violência simbólica nesta prática, enfatizada pelo papel da autoridade pedagógica, dissimulada e disseminada no todo das relações de poder e obediência na hora do recreio. Isto porque os alunos, além de aceitá-la, apóiam-na por meio de discursos de naturalização e conformismo. “Isto é bom para nós; é para o nosso futuro; é para o nosso bem”, são exemplos de conformação pautados por um discurso de naturalização, ou seja, de que sempre foi assim, ou esta é a melhor forma. O discurso presente nesta atividade é proferido pelo professor, enquanto autoridade pedagógica, e circula por falas marcadas pela não-violência, pela segurança e bem-estar dos participantes. Estas falas são incorporadas e reproduzidas pelos alunos em forma de discursos de naturalização e conformismo: “agora é bem melhor”, “assim é mais divertido”. Por detrás destas palavras encontra-se a própria noção de violência simbólica. Isto porque há uma naturalização e uma aceitação desta atividade pedagógica. Ela é legitimada e aceita pelos alunos de forma pacífica sendo consentida e reforçada pelos seus próprios discursos. O professor, investido de tal autoridade, tem o poder de impor atividades aceitas por todos os alunos sem qualquer resistência por parte destes. Ao afirmar um discurso pautado na melhoria do bem-estar de todos os alunos, este é prontamente reconhecido e reproduzido pelos discentes. 
O recreio pedagógico é uma atividade para se distrair e brincar com os amigos. O recreio pedagógico é bom porque todos os alunos podem brincar com igualdade. O recreio pedagógico serve para todos os alunos se divertirem de forma organizada e segura. O recreio ajuda os alunos a trabalhar em equipe e a não brigar. Nathália Queiroz Vieira Santos - 09 anos (BLUMENAU, 2004)
Os monitores também se apropriam do estatuto de autoridade e legitimidade tornando-se agentes de dominação. A legitimidade da autoridade conferida ao monitor é delegada pelo professor, demarcada pela idade (por serem mais velhos), pelo uniforme e pelo certificado, tornando-se reconhecida pelos colegas. 
Neste sentido, o recreio organizado é, além de aceito sem nenhuma resistência, considerado melhor do que o anterior, de acordo com alunos que participam dele: “O recreio da escola está excelente. Antes quase não tinha graça, agora tem várias atividades para brincar. O recreio assim é bem mais divertido” - Thiago Henrique Luiz, 11 anos (BLUMENAU, 2004). Há um convencimento de que agora o recreio é melhor, mais divertido, com brinquedos, onde ninguém briga, corre ou se machuca. Esta fala é incorporada e reproduzida pelos alunos e reforça o próprio convencimento.
Restam ainda possibilidades para se pensar as diversas roupagens adotadas pelo poder disciplinar na transfiguração e eufemização de seus mecanismos. Ou seja, pensar quantas e quais práticas pedagógicas escondem em seu interior a violência simbólica e os resquícios da disciplina. Outra possibilidade é questionar a importância do brincar espontâneo e a validade do brincar organizado. 
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