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O objetivo do presente estudo é destacar a relevância de um programa de atualização para professores que lidam com as questões disciplinares na escola. Tendo como suporte a pesquisa participante e os resultados de um survey, a estratégia da pesquisa direciona a discussão em grupo para as questões de disciplina escolar, para a prática cotidiana em sala de aula e para outros temas de importância na implementação de proposta de trabalho que atenda às expectativas dos docentes. Trata-se de projeto de pesquisa participante, desenvolvido com um grupo de 5 (cinco) professoras que atuam nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, em uma escola Pública Municipal de periferia, no interior do Estado de Minas Gerais.  Uma das estratégias de manejo do comportamento infantil, discutida nesse grupo, tem sido os procedimentos de autocontrole, considerado na literatura como extremamente eficaz para a intervenção comportamental em sala de aula. 
No presente trabalho, a revisão bibliográfica identificou vários autores interessados em pesquisas sobre os procedimentos de autocontrole, como estratégia de intervenção para o manejo do comportamento infantil em sala de aula. Assinale-se que os procedimentos de autocontrole para crianças – componente da abordagem cognitivo-comportamental – continua sendo um dos mais utilizados na atualidade, notadamente na pesquisa aplicada em problemas de disciplina. Skinner (1967) já mencionava o autocontrole como a noção de controle que está implícita em uma análise funcional. E a literatura atual amplia o conceito de autocontrole, afirmando tratar-se de uma habilidade que permite aos alunos funcionarem com independência nas tarefas escolares, autogeridos, que podem usar de recursos próprios para se conter perante as demandas de vida.
O autocontrole representa uma extensão dos métodos tradicionais de modificação do comportamento, destacando-se o papel da criança como responsável para administrar o próprio comportamento. Basicamente, um programa de ensino de autocontrole comportamental tem o seu início com o uso de um mediador que dirige e reforça comportamentos apropriados e gradualmente enfraquece os laços de dependência da criança, tornando-a mais independente, na medida em que induz comportamentos de auto-avaliação e de auto-regulação no contexto escolar e no convívio social com seus pares.
Uma das principais razões para o desenvolvimento de um programa de atualização de professores interessados em monitorar comportamentos em sala de aula, são as inúmeras reclamações por parte dos professores sobre os atos de indisciplina escolar que cresce consideravelmente a cada dia, sendo impossível negar a sua existência. Os atos de indisciplina já atingem caráter epidêmico, sendo um fator de peso impeditivo para o desempenho satisfatório dos professores na função educativa. Assinale-se que na maioria das vezes em que o aluno exibe um repertório de comportamentos inadequados, conforme as expectativas da escola, dos pais e dos professores, seu rendimento acadêmico é baixo, se comparado ao rendimento de outros colegas de classe que não estão envolvidos em problemas disciplinares. Inegavelmente, os problemas disciplinares interferem negativamente nas atividades propostas pelo professor em sala de aula, e que na maioria das vezes resulta no encaminhamento ao atendimento especial. 
Além de uma pesquisa participante, realizada no grupo, está sendo conduzido um survey sobre a opinião dos professores a respeito do clima organizacional e do clima social da escola, como fatores contribuintes para os problemas de indisciplina que ocorrem na maioria das salas de aula. O questionário de survey está sendo aplicado em um grupo de aproximadamente setenta professores que se ocupam das quatro primeiras séries do ensino fundamental, de escolas da rede pública municipal/estadual e particular, em uma cidade no interior do Estado de Minas Gerais, com aproximadamente 40.000 (quarenta mil) habitantes.
Conforme os objetivos propostos para o presente estudo, três respostas do questionário de survey foram selecionadas para fins de análise preliminar dos resultados globais da pesquisa. O primeiro item do questionário diz respeito à política de ação disciplinar da escola, o segundo item tem como objetivo verificar se o professor participa de algum programa de treinamento em serviço, e o terceiro item, no formato de questão aberta, tem sido objeto de análise do relato verbal dos professores sobre o que consideram como indisciplina escolar. As respostas a esses três itens do questionário têm se constituído, também, em objeto de discussão no grupo de professoras. 
Os resultados da análise sobre o envolvimento docente com a política de ação disciplinar da escola em que trabalha, indicou que: 27,8% dos respondentes jamais ouviram falar desta política disciplinar da escola; 38,9% foram informados sobre esta política; 20,83% ouviram falar desta política através de outros membros do corpo docente; 1,39% tomou conhecimento de uma cópia do texto que trata da política de ação e 11,11% desses professores não opinaram sobre a questão. Esses dados sustentam a afirmativa de Nunes Sobrinho (1999), que as questões disciplinares raramente são acolhidas como objeto de pesquisa na área educacional, e que, em parte, esse aparente desinteresse pelo tema se dá pela falta de tradição em se conduzirem pesquisas aplicadas dentro das escolas. Esses mesmos dados sugerem um maior interesse em discutir os problemas de aprendizagem escolar, em detrimento de discussões sobre problemas disciplinares. Estes percentuais, apontam ainda, para uma discussão mais densa, compartilhada pela maioria dos professores que se sentem sozinhos e desprovidos de qualquer apoio da instituição na qual trabalham, dificultando assim o seu desempenho profissional em sala de aula.  
No item do questionário de survey que trata da participação em algum tipo de programa de treinamento em serviço, foi confirmada a insatisfação por parte dos respondentes; os dados apontam que 52,8% dos professores não participam de qualquer treinamento em serviço; 25% participam; 19,5% não opinaram sobre o item pesquisado e apenas 2,8% informaram terem participado de programas específicos sobre a indisciplina escolar. Estes dados, ainda que preliminares, confirmam os resultados de estudos conduzidos por Jack, Shores, Denny, Gunter, DeBriere e DePaepe (1996), que apenas 5% dos professores pesquisados haviam recebido formação sobre manejo de classe, e os que demonstram competência técnica informaram ter aprendido com colegas também professores. O que se expõe nestes dados precisa ser vigorosamente combatidos, voltando uma discussão para a prática educativa, encorajando o engajamento dos professores na discussão sobre a relevância de suas pesquisas e no trabalho colaborativo. 
Ao referir-se aos resultados de pesquisas conduzidas por Carr e Punzo (1993), Nunes Sobrinho (1999) relata que atualmente as queixas sobre indisciplina, por vezes associadas aos distúrbios de conduta ou a qualquer outra excepcionalidade, incluem a falta de atenção, dificuldades de o aluno manter-se envolvido nas tarefas propostas e completá-las em tempo previsto, além da agressividade, das escassas habilidades pró-sociais e de falta de condições para trabalhar independentemente. Dados semelhantes foram encontrados como resultados da análise do relato verbal dos respondentes, destacando-se como problemas disciplinares a falta de autonomia do professor frente às situações que envolvem problemas disciplinares; falta de respeito por parte dos alunos com seus colegas e professores; falta de motivação, desinteresse,  revolta e agressividade; a não obediência às regras estabelecidas pelo professor e pela escola; falta de compromisso; falta de limites; descaso pelo que pensa o professor a seu respeito e perturbação do ambiente de sala de aula. 
Conforme Nunes Sobrinho (1999) as idéias acerca da indisciplina estão longe de serem consensuais. Isso se deve não somente à complexidade do assunto e à marcante ausência de resultados de pesquisas que contribuam para o refinamento do estudo deste problema, mas também à multiplicidade de interpretações que o tema encerra. 
Diante deste quadro de escassez em uma política disciplinar da escola e de programas de treinamento em serviço, surge uma questão levantada pelo grupo de professoras que participam da pesquisa: “sabemos que a indisciplina está presente nas escolas e em nossas salas de aula, mas, não sabemos o que fazer, a cada dia que passa, o clima escolar fica mais complicado, e os alunos se interessam menos pelas aulas”. Analisando este quadro complexo, caracterizado por insatisfações e rupturas em uma ação disciplinar permanente nas escolas, sustenta-se a revisão das práticas educacionais atualmente em uso na sala de aula, assinalando que estudos direcionados aos problemas disciplinares nas escolas se tornam essenciais para uma intervenção docente significativa e eficaz, tendo em vista que, os dados obtidos no survey confirma a importância em estudos nesta área. 
	O grupo participante da pesquisa acredita que ensinando habilidades de autocontrole em crianças, lhes proporcionamos habilidades para auto avaliação de seu comportamento, ensinando a monitorar e avaliar suas próprias ações e se reforçar sistematicamente para ações produtivas. Sendo de extrema importância a participação ativa dos professores nesta pesquisa, onde o próprio grupo direciona as discussões, os estudos e suas análises, produzindo um processo de tornar as escolas um ambiente mais educativo para todos os estudantes e mais significativo para os docentes. Acreditam que fazendo parte deste grupo de estudo, desenvolveram habilidades de autocontrole, encontrando formas de utilizar tais conhecimentos dentro de suas salas de aula.
Estas professoras como tantas outras, não estão esperando respostas fáceis ou receitas prontas para os seus problemas dentro da instituição escolar, mas sim, desejam ser desafiadas intelectualmente e reconhecidas pelo que sabem e pelo que podem fazer (Zeichner, 2001, p. 216), buscam romper com o olhar negativo de que são incompetentes, racistas, tecnocratas e acomodadas. 
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