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Introdução 
O comportamento das crianças na escola têm incomodado pais, especialistas da educação e principalmente professores, que não conseguem lidar de maneira eficiente com a questão da indisciplina dos alunos.
Observações que já realizamos em salas de aula demonstraram que, muitas vezes o professor impõe regras de comportamento que não fazem sentido para as crianças, que obedecem pelo medo do castigo e não por considerá-las justas. 
Muitos autores acreditam ser a falta de limites às crianças, o principal fator responsável pelo aumento da indisciplina na escola (Zagury, 1999; Vinha 1999; Ferronato, 2000). 
Outro aspecto levantado para a ocorrência da indisciplina em sala de aula está relacionado à forma como o professor organiza suas aulas (Rainho, 2000). Se as aulas são desinteressantes, os alunos não se ocupam no que está sendo desenvolvido e “atrapalham” a aula do professor. 
Observa-se também que a construção dos valores morais nas crianças aparece em muitas das discussões sobre o tema. Vinha, 1999 faz um reflexão sobre essa questão, mostrando que o comportamento das crianças depende de sua personalidade e de seus valores morais que são formados desde que passam a relacionar-se com outras pessoas. 
Outra consideração importante a fazer sobre o problema da indisciplina compreende a má interpretação por parte dos adultos sobre o seu papel como educador. Muitas pessoas confundem autoridade com autoritarismo. A mesma necessidade que o adulto tem de impor regras, as crianças têm de transgredi-las; por isso, é preciso questionar sobre o que se considera professor ou aluno ideais e se esta consideração não foge da realidade em que se vive. (Botelho, 1996).
Ao caracterizar historicamente a constituição da escola enquanto sistema de ensino notamos que o estabelecimento de regras de comportamento ideais e a preocupação com a moralidade infantil, estão presentes desde  tempos remotos, principalmente a partir de meados do século XIX (Manacorda, 1989).
As discussões em torno do comportamento dos alunos persistem, e hoje tornam-se mais acirradas. Por isso, procuramos sistematizar qual é a definição do termo “disciplina”. “Disciplina” é um conjunto de regras que regem uma organização, ou uma atividade; e ainda, disciplina é a submissão a essas regras e, trata-se de uma qualidade de quem se submete a leis e ordens (Ximenes, 2000:328). Ao termo indisciplina é atribuído o sentido de falta de disciplina ou ainda, ação ou dito que revela desobediência (Idem. p. 525).
Diante de tais conceitos porém, não podemos deixar de questionar sobre sentidos implícitos que os configuram na escola: Quais são as regras ou normas (explícitas e implícitas) que regulam o cotidiano da sala de aula? De que forma professores e alunos participam da produção e se apropriam dessas regras? Qual é a relação dessas normas com o trabalho do professor, com as atividades dos alunos e com a produção do conhecimento? Por que obedecer é tão importante na escola? Essas são questões que nos fazem refletir sobre o teor, a forma e o contexto em que normas, leis e regras são produzidas e disseminadas na sociedade como um todo, principalmente no cotidiano da escola e na relação professor-aluno.
A estruturação de normas disciplinares provém de um aspecto importante, que está presente principalmente no Estado, mas também em qualquer instituição social , nas escolas, nas igrejas, nos hospitais, entre outras (Foucault 1984).  As disciplinas ou o processo de disciplinarização envolvem o poder de controlar e administrar indivíduos. Esse poder discutido por Foucault (1984), possui características muito marcantes, não no sentido de repressão, mas no sentido de  gerenciar a vida dos homens, controlando suas ações, aproveitando suas potencialidades, levando-os a considerar tudo que lhes é imposto pelas instituições sociais como algo importante e natural para as suas vidas, de tal forma que o indivíduo incorpora todos os valores e crenças existentes como se fossem próprios, tornando-se assim um ser docilizado e conformado. 
Dessa forma o principal objetivo de nossa pesquisa consiste em compreender como se manifesta a indisciplina/disciplina na relação professor-aluno, ou seja, como os educadores estão formando seus alunos no tocante ao comportamento, analisando qual é o papel que adultos e crianças, bem como a interação entre esses sujeitos, desempenham no complexo e dinâmico espaço tempo da sala de aula.
Assim sendo, torna-se necessário conhecer: o que professores dizem a respeito do comportamento e desempenho das crianças na sala de aula e na escola? Para professores e alunos o que é indisciplina? Como os professores trabalham questões de comportamento em sala de aula? Há relação entre aprendizado do aluno, ensino do professor com comportamentos de ambos na sala de aula? 
A indisciplina tem sido vista por muitos professores como um problema restrito aos alunos, nessa discussão tem sido deixado de lado componentes culturais, ideológicos e políticos que se fazem presentes no cotidiano escolar na nossa própria sociedade disciplinar e que afetam o processo de constituição dos alunos.

Metodologia
Realizamos uma pesquisa com orientação etnográfica em que desenvolvemos um trabalho de campo numa escola municipal de 1ª a 4ª série do ensino fundamental que atende em dois turnos (manhã e tarde) em Uberlândia-MG. 
Fizemos entrevistas com uma supervisora do turno da tarde e com quatro professoras de duas turmas de 1ª série do ensino fundamental: duas Regentes, uma de Educação Artística e uma de Literatura. Observamos aulas dessas professoras durante um período de 5 meses (de julho a dezembro/2002), duas vezes na semana, permanecendo na escola e ou na sala de aula em média 3 horas por dia. Conversamos também com algumas crianças, alunos das professoras com quais trabalhamos na pesquisa. Além dessas conversas, permanecemos no espaço do lanche e recreio das crianças observando como são  seus comportamentos nesses momentos. 
A sala dos professores foi outro espaço em que pudemos acompanhar o dia a dia das professoras e suas falas quando estão longe das crianças.
Enfim, realizamos observações do cotidiano da escola e da sala de aula para compreender como se produzem as relações de poder/saber e como estas relações interferem no comportamento de professores e alunos, principalmente no tocante a produção da disciplina/indisciplina. 
Os recursos técnicos adotados foram: gravação em áudio das entrevistas e elaboração diária de notas de campo para registrar as observações da sala de aula e dos outros espaços.

Resultados
De acordo com as observações realizadas, com o auxílio das notas de campo e com análise das entrevistas, verificamos que as professoras impõem um padrão de comportamento que deve ser obedecido pelas crianças. 
O requisito mais importante para o trabalho na sala de aula era sentar-se, ficar quieto, enfim organizar a turma e manter tal organização. Daí advém um dos muitos problemas que observamos nas salas de aula e que está diretamente relacionado com a excessiva valorização de determinados comportamentos pelas professoras e consequentemente com a manifestação da indisciplina, pois as crianças não conseguem permanecer quietas, sem conversarem umas com as outras e sem se levantarem do lugar durante todo o período da aula.  
Semelhantemente às outras, uma das professoras com as quais trabalhamos na pesquisa dizia dos seus alunos numa de suas aulas:

“Primeira coisa, cada um no seu lugar, bumbum sentado nas carteiras, vamos organizar...” (Professora Maria)11 Os nomes aqui utilizados para identificar as professoras são fictícios

Constata-se que as professoras estabelecem um sistema de controle dos alunos; o comportamento é sempre vigiado e controlado por elas e nos casos de desobediência, elas também estabelecem e executam as punições ou castigos avaliados como necessários, alegando já  terem combinado as regras com as crianças anteriormente:

“Nós fizemos as regras com os meninos, então essas regras, elas devem ser respeitadas, (...) eu faço as regras serem eficientes e, coloco-as em prática.”  (Professora Maria)

Segundo as professoras, a indisciplina das crianças está vinculada à formação e estrutura familiar, por isso, muitas vezes elas não conseguem desenvolver nas crianças hábitos disciplinados, pois o comportamento na escola depende dos hábitos formados na família.

“(...) Chega em casa muitas vezes a mãe não tem nem muito tempo, trabalhou o dia todo... e a criança como se diz, é posta de lado (...)” (Professora Rosa)

Enfim, para as professoras sem disciplina não há aprendizado. Segundo elas, o aluno indisciplinado é 

“Indisciplinada é aquela criança que não consegue conviver com o grupo. Ele não aceita regras, ele não cumpre regras. Ele não respeita o espaço do outro. Então, o que acontece, ele tumultua, isso gera a indisciplina ... é a criança que não consegue entender que quem vive em sociedade tem regras(...)” (Professora Rosa)

“O que bate, o que responde, o que maltrata os colegas, pra mim é. O que se recusa a fazer a atividade. É o aluno indisciplinado” (Professora Maria)

É aquele aluno que já vem de casa sem uma disciplina ... Que não segue regras, que não consegue participar.” (Professora Adriana)
 
Conclusões
Ao final desse trabalho confirmamos uma de nossas hipóteses iniciais: a disciplina/indisciplina é “aprendida”, a partir de relações e valores que nem sempre são explicitados pelas professoras, às vezes elas próprias os desconhecem; quando observamos o cotidiano da escola e da sala de aula, verificamos que há por parte das professoras, uma grande ênfase em chamar sempre a atenção daquele aluno que se comporta diferente dos padrões estabelecidos por ela própria.
Nossa pesquisa demonstra que a escola e as professoras têm colaborado sobremaneira para a constituição de alunos indisciplinados, pois a obsessão pelo controle e o autoritarismo com que tal controle tem sido implementado fazem com que, as crianças sejam obrigadas a obedecer. Porém, para as crianças, os motivos dessa obediência não são claros e por isso não contribuem para sua formação moral. 
Constatamos que não há como separar o ensinar e aprender do afeto da relação professor-aluno, nesse sentido, entendemos que as professoras tornam-se referência fundamental para os alunos que se espelham nelas e delas incorporam até mesmo seus discursos de que é preciso obedecer para ser um bom aluno e aprender.
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