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O objetivo deste trabalho é descrever e analisar aspectos da organização da sala de aula, de uma professora Agradecemos à Professora Dalva Oliveira Lopes pela sua preciosa colaboração. Ela tem Curso de Magistério (nível médio), graduação em Educação Artística e Especialização em Educação. Trabalha com as séries iniciais do Ensino Fundamental desde 1982, tendo, inclusive, ensinado adultos. , que atua nas séries iniciais do Ensino Fundamental, de uma escola pública. Essa professora, considerada como profissionalmente bem sucedida Os critérios utilizados para definir professoras de sucesso foram os seguintes: altos índices de aprovação entre seus alunos, reconhecimento de seu trabalho pelos órgãos administrativos governamentais, pela comunidade escolar e pelos pais dos alunos. Essas professoras acolhem, sistematicamente, em suas aulas, alunos considerados como tendo “dificuldades” – tanto cognitivas quanto comportamentais - com quem outras professoras não se sentem em condições de trabalhar., propicia o estabelecimento de culturas disciplinadas, amistosas, dialógicas e democráticas, características que consideramos essenciais para o bom desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem e de alunos autônomos, reflexivos e solidários. 
Esta pesquisa faz parte de uma investigação mais ampla, constituída por estudos de caso (BOGDAN e BIKLEN, 1994, LÜDKE e ANDRÉ, 1986), denominada “Práticas pedagógicas de professoras de sucesso: um olhar sócio-cultural”, iniciada em 1999. A professora em foco vem sendo sistematicamente observada nos últimos três anos. As observações são registradas por escrito e, algumas, gravadas vídeo e áudio. Temos mantido com ela, constante diálogo, onde suas idéias sobre sua prática pedagógica têm sido exploradas. Como co-partícipe do processo investigativo (GONZÁLES REY, 1997), a professora também tem analisado e tecido suas críticas aos resultados da pesquisa. Tais críticas são incorporadas aos trabalhos produzidos.
 Este trabalho, além discutir a organização do trabalho pedagógico, assunto que consideramos extremamente relevante para as/os profissionais da educação, tem o objetivo de contribuir também para uma discussão sobre disciplinamento, assunto intimamente ligado ao primeiro e de igual valor para educadoras e educadores. 
As idéias aqui apresentadas partem da crença na importância da contribuição do processo de escolarização para a criação de uma sociedade mais democrática, embora se reconheça que esse processo é, também, eivado de contradições. BRUNER (1996) argumenta que uma das contradições da educação reside no fato de que se, por um lado, a Escola tenta fazer com que as pessoas desenvolvam seu potencial individual, por outro lado, tenta reproduzir e legitimar a cultura que lhe dá suporte. Precisamos, escreve BRUNER (1996, p.69), desenvolver o potencial humano, mas necessitamos a integridade e a estabilidade da cultura. O problema é que não se sabe qual o ponto de equilíbrio ideal entre atender as necessidades individuais e as grupais. 
BERNSTEIN (1996) também analisa esse aspecto. Ele argumenta que as escolas não podem ser consideradas como instituições neutras, que têm como propósito somente o ensino de habilidades e conteúdos teóricos aos novos membros de uma sociedade. Elas carregam mensagens ideológicas que produzem e reproduzem a consciência e a identidade das pessoas e traduzem, em discursos pedagógicos, as relações de poder existentes na sociedade como um todo. Entretanto, as escolas podem também contribuir para a transformação social na medida em que se proponham a questionar e subverter o texto pedagógico oficial.
PAULO FREIRE pode ser tomado como outro exemplo do grupo de autores que discute esse duplo papel da Educação, enfatizando seu potencial transformador. Na análise de SHOR (1993, p.25), FREIRE define a educação como um lugar onde o indivíduo e a sociedade são construídos, como uma ação social que pode tanto dar poder quanto domesticar os estudantes Tradução das autoras..
Assim, embora sabendo que a Escola tem o potencial de produzir alunos submissos, candidatos adequados às demandas do mercado de trabalho capitalista, apostamos na possibilidade da Educação em formar pessoas voltadas para uma sociedade que não seja escrava desse mercado e que tenha, como valores, a autonomia, a justiça, a igualdade e a solidariedade. Pensamos que o estudo de caso, aqui apresentado, ilustra essa última possibilidade. 
Desde o nosso ponto de vista, a professora enfocada nesta investigação consegue realizar com êxito sua tarefa educativa. Segundo ela própria afirma, empenha-se, em fazer com que seus alunos adquiram o instrumental da cultura letrada e aprendam os conteúdos sistematizados pela sociedade. A nosso ver, ela consegue atingir esses objetivos porque cria, em suas salas de aula, uma cultura disciplinada, onde as normas coletivas são respeitadas e predominam as condutas adequadas à realização das atividades de ensino/aprendizagem. É o estudo do processo de criação de tal tipo de organização na sala de aula que desejamos analisar aqui. 
XAVIER (2001) acredita ser do senso comum o fato de que uma proposta de trabalho pedagógico deva ser planejada. No entanto, argumenta que as práticas na escola vêm mostrando ser necessário, também, um processo paralelo de organização e contenção das turmas de alunos/as, sem o que o trabalho corre o risco de ser inviabilizado (p.7) Grifo de XAVIER.. Essa autora comenta que é difícil, para professoras/es em formação inicial
conciliarem suas propostas de trabalho nas salas de aula, alicerçadas numa visão de escola democrática, progressista, construída durante o curso, com a “realidade” encontrada, de um modo geral, ainda pautadas num modelo conhecido como tradicional e/ou conservador. (p.2) 

Também constatamos, freqüentemente, essa dificuldade, tanto em estagiárias/os como em professoras/es já graduadas/os. Em muitos casos, ao se depararem com os problemas advindos da ausência de um ambiente de trabalho adequado e com a necessidade de disciplinamento das crianças, adotam posturas opostas àquelas inicialmente planejadas, tornando-se autoritárias/os e agressivas/os, o que em nada contribui para resolver esses problemas.
XAVIER continua, dizendo que não se discute o assunto “disciplina”, de forma substantiva, durante a formação de novas/os professoras/es e se pergunta porque. Levanta, então, a hipótese de que a discussão sobre a questão disciplinar causa desconforto entre professores e professoras ditos progressistas, talvez por estar associada com autoritarismo, com falta de democracia, com repressão (p.13). Acrescenta que o reconhecimento da inevitabilidade do controle, da disciplina e da regulação (p.14), choca-se com o ideal dessas/es educadoras/es. O disciplinamento implica em jogos de poder e isso pode causar desconforto. 
Acredito que as idéias tanto de FOUCAULT quanto de FREIRE podem auxiliar nesse ponto. FOUCAULT (1994) pensava não poder existir nenhuma sociedade sem relações de poder - essas entendidas como estratégias mediante as quais os indivíduos tratam de conduzir, de determinar, a conduta dos outros (p.138). Ele ressaltava a diferença entre as relações de poder e as relações de dominação na medida em que, essas últimas, em lugar de ser instáveis e permitir aos diferentes participantes uma estratégia que as modifique, se encontram bloqueadas e fixadas (1994, p.109) Traduzido, da versão em Espanhol, pelas autoras.. Para FOUCAULT (1995), as relações de poder, pelo próprio fato de serem dinâmicas e cambiáveis, devem ser incessantemente analisadas, entre outros aspectos, em termos dos objetivos que perseguem. 
FREIRE (1997) alertava que, em seu trabalho pedagógico, educadoras e educadores não podem nem exercer sua autoridade para anular a liberdade do/a educando/a (transformado-o/a em objeto) e nem anular sua própria autoridade, criando um clima de espontaneísmo licencioso (p.13). Todos, educadoras, educadores, educandas e educandos, devem, então, ser sujeitos e objetos do processo.  O autor escreveu que
a natureza formadora da docência, que não poderia reduzir-se a puro processo técnico e mecânico de transferir conhecimentos, enfatiza a exigência ético-democrática do respeito ao pensamento, aos gostos, aos receios, aos desejos, à curiosidade dos educandos. Respeito, contudo, que não pode eximir o educador, enquanto autoridade, de exercer o direito, de ter o dever de estabelecer limites, de propor tarefas, de cobrar a execução das mesmas. Limites sem os quais as liberdades correm o risco de perder-se em licenciosidade, da mesma forma como, sem limites, a autoridade se extravia e vira autoritarismo. (1997, p.39).

Feita essa discussão inicial sobre algumas das questões que subjazem a temática do disciplinamento, passaremos à descrição e à análise de uma sala de aula “disciplinada”, enfocando, especificamente a prática pedagógica da professora que foi sujeito de nossa pesquisa. 
A sala de aula “disciplinada”
Por mais que seja difícil descrever um ambiente de trabalho adequado na Escola Fundamental, acredito que a maioria de nós, professoras/es, não discordaria em rotular, como propícia para o ensino/aprendizagem, uma sala de aula com um mínimo de organização, em que o nível de ruído não perturbasse a concentração, a reflexão e a comunicação entre os participantes e onde houvesse respeito mútuo. Em tal ambiente, a professora ou o professor não teria que usar seu tempo disciplinando as alunas e os alunos e poderia aproveitá-lo nas tarefas de ensino propriamente dito. Esse ambiente seria favorável a um trabalho pedagógico rico e com possibilidades de aprofundamento e inovação. 
Referindo-se a escolas francesas, DUBET (1997, p.223) comenta que para uma aula que dura uma hora, só se aproveitam uns vinte minutos, o resto do tempo serve para “botar ordem”, para dar orientações. Também COTTON (1990), referindo-se às escolas norte-americanas, relata que aproximadamente metade do tempo de sala-de-aula é gasto com atividades que não a instrução propriamente dita. Desse tempo, uma significativa porção é utilizada na resolução de problemas disciplinares. 
Acreditamos que, no Brasil, essa realidade não seja diferente. Quem tem familiaridade com escolas irá certamente concordar que a criação de ambientes de trabalho adequado também se constitui em um grande desafio em nosso país. Essa tarefa, provavelmente, ocupa importante parcela do tempo das professoras e professores - nem sempre bem sucedidas/os em sua consecução (XAVIER, 2001). 
A organização de um ambiente de trabalho escolar onde as relações interpessoais sejam amistosas, a comunicação entre as pessoas possa ocorrer com facilidade e onde haja suficiente tranqüilidade para a realização de trabalho intelectual, exige significativo esforço por parte das professoras e dos professores. Nossa experiência mostra que algumas/ns são mais bem sucedidas/dos do que outras/os nessa tarefa. Os meios utilizados para alcançar esse tipo de ambiente de trabalho também variam. Algumas pessoas utilizam diferentes tipos de punições para controlar o comportamento das alunas e dos alunos, como por exemplo: sistematicamente proíbem o recreio, dão notas baixas, dão tarefas extras, retêm-nas/os na hora da saída, utilizam repreensões verbais, muitas vezes aos gritos. Isso tende a criar culturas de autoritarismo e dominação, que em nada contribuem para a formação de alunas e alunos responsáveis e comprometidos com seu grupo de convivência e com sua escolarização. Esse tipo de cultura, quando se estabelece, coloca as alunas e os alunos em posição de submissão, sob a égide do medo da punição. Outras pessoas conseguem organizar ambientes de trabalho adequados através da reflexão sobre sua prática pedagógica e da construção conjunta da disciplina com os alunos.
Não cabe aqui examinar exaustivamente as causas dos problemas disciplinares. Esse tópico seria, por si só, muito complexo e extenso. No entanto, tal exame é importante para quem queira se aprofundar na investigação da organização do trabalho na sala de aula ou do disciplinamento. ROURE (2001) aponta que as formas através das quais a escola responde aos problemas disciplinares são oriundas dos diferentes discursos capazes de descrever e analisar esses problemas Essa autora apresenta uma interessante discussão sobre disciplina/indisciplina, mostrando como esse assunto tem sido discutido, no Brasil, nos últimos 20 anos. Aponta cinco abordagens teóricas distintas que vêm sendo adotadas: a do desenvolvimento moral (a partir dos estudos de Piaget e Kohlberg), a das pedagogias socialistas (baseadas em Gramsci e Makarenko), a da Psicologia Sócio-histórica (ligada à obra de Vygotsky), a psicanalítica e a pós-estruturalista.. Basicamente, eles podem ser atribuídos a fatores extra ou intra-escolares. Mais adiante, apresentaremos a visão da professora em foco sobre esse assunto. Antes, porém, exporemos alguns dos achadas da pesquisa.
Os achados da pesquisa:
A pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública de Pelotas, localizada em área de periferia, embora próxima ao centro da cidade. A população que freqüenta a escola é, em sua maioria, marginalizada em relação às condições de vida da classe hegemônica.
A qualquer hora em que se entre nas salas de aula dessa professora, fica-se logo impressionada/o pelo “clima de trabalho” que ali reina. As alunas e os alunos, sentadas/os em grupos de aproximadamente seis, encontram-se geralmente engajadas/os em atividades durante as quais interagem entre si e com a professora. Essa circula pelos grupos, trabalhando individualmente com algumas crianças ou com todo o grupo ao mesmo tempo. As conversas não são desencorajadas, mas ocorrem em tom de voz normal e versam, na maioria das vezes, sobre a atividade que está sendo desenvolvida. 
Em geral, as crianças não se mostram afetadas pela presença de visitantes ou pela eventual ausência da professora. Elas mesmas organizam sua ida ao banheiro: uma de cada vez, mediante inscrição prévia. A correção de exercícios, distribuídos pela professora, em folhas impressas Procedimento didático bastante utilizado pela professora, em suas aulas., também tem sua rotina auto-gestionada pelas alunas e alunos: a professora resolve sua própria folha de exercícios e a disponibiliza aos grupos. Estes a utilizam, organizadamente – também através de uma lista de inscrições A primeira criança do grupo que termina o exercício inscreve-se para usar a folha da professora, corrigindo seu próprio trabalho, que servirá, posteriormente, para corrigir o trabalho das outras e dos outros colegas do grupo. As crianças que vão terminando passam a ajudar as/os colegas: todas/os sabem que não é para fazer o trabalho para a/o colega, mas para auxiliá-la/o.
Nas entrevistas realizadas, a professora expressou sua grande preocupação com o estabelecimento de uma disciplina que permita desenvolver seu trabalho pedagógico com tranqüilidade. Contou que despende uma grande quantidade de tempo Esse tempo vai variar, conforme a turma. Ela relatou que pode durar de uma semana e meia e até um mês e meio. nessa atividade de criação de uma “cultura de trabalho”, no início do ano letivo. Não consegue relaxar enquanto isso não acontece, pois se sente muito responsável pelos conteúdos que deve ensinar. Comentou que acha importante usar essa grande porção de tempo, para o estabelecimento de regras de convivência, nessa época do ano, para não precisar gastar tanto dele, para esse fim, mais tarde. Realiza, assim, um trabalho preventivo, já que inicia o disciplinamento antes mesmo que apareça a indisciplina em suas turmas.
Ao discutir as causas da indisciplina, a professora iniciou mencionando as situações problemáticas vividas pelas crianças em suas casas. Relatou diversos casos de alunas/os cujo comportamento indisciplinado, segundo sua avaliação, era resultante de agressão física entre os pais e deles em relação à criança, falta de comida e/ou outros elementos básicos para a sobrevivência em casa, incentivo ao comportamento agressivo por parte da família, por exemplo. Em relação a esse tipo de causa extra-escolar – tão enfatizada pelas/os professoras/es, em geral, e considerada por muitos como “incontornável” - ela pensa que a escola pode, de certa forma, “neutralizá-la”, apesar disso não ser fácil. Citou o exemplo de diferentes crianças “indisciplinadas” que, embora apresentando dificuldades em sua vida extra-escolar, foram, aos poucos, melhorando seu comportamento na escola. Através de diálogos com essas crianças, a professora foi conseguindo fazer com que seus comportamentos se modificassem, mostrando-lhes que, na escola, as regras poderiam ser diferentes das de suas casas. 
Ao analisar as causas intra-escolares da indisciplina, a professora citou a falta de investimento das professoras e professores:
Eu acho que o professor não investe muito na disciplina. Ela não é fruto do nada, a disciplina é fruto de uma organização. Se aquela organização não é clara para as crianças, parece que é tudo permitido, tudo dá pra fazer.[...] Então eu acho que o professor não investe nessa relação de organizar as normas de convivência das crianças na sala de aula: o que pode, o que não pode, porque não, porque sim. [...] E tem que cobrar deles isso. Por que? Porque tem um porquê.

Ela acredita ser possível criar um ambiente disciplinado na escola, quando se estabelecem regras para isso. Entretanto, ao mesmo tempo, relativiza esse tipo de ação:
Quando a aula tem muita regra, tudo não pode, as crianças começam a transgredir tudo. Então tem muita coisa que pode. Mas tem coisas básicas que não pode. Não pode, não pode de jeito nenhum!!! Porque, aonde transgrediu, eu não deixo passar nem uma vírgula daquela coisa que não pode.(ênfase da professora)

A seguir, apresentamos algumas cenas capturadas durante as observações. As três primeiras foram realizadas no terceiro dia de aula de uma classe de primeira série, no ano de 2001. Pensamos que elas ilustram com eficiência o investimento que a professora faz em relação à criação do ambiente de trabalho que considera indispensável ao processo de ensino/aprendizagem. Segundo verbaliza, ela não sabe trabalhar no meio do caos [...] No caos ninguém aprende, porque é aquela confusão, a gente tem que estar controlando o coleguinha que vai judiar, isso e aquilo...
CENA 1:
Professora: Vamos cruzar os braços para recordar. Vocês vão cruzar os bracinhos e olhar pra cá, pra ver a professora. E vamos recordar o quê? 
Aluno: O que combinamos ontem.
Professora: Ontem e anteontem. X (nome de um aluno), tu não tá fazendo o combinado (o aluno falava ao mesmo tempo em que a professora). A gente tem que se comportar diferente quando tem visita? (referindo-se a uma das pesquisadoras, que estava presente) Diferente ou do mesmo jeito? 
Alunos: Do mesmo jeito.
Professora: Quem já vai comprar alguma coisa no armazém prá mãe? 
Alunos: Eu! Eu! Eu!
Professora: Quem cuida de vocês, quando vocês vão sozinhos? Quem cuida do comportamento de vocês? 
Aluno: Ninguém.
Professora: Se não é ninguém, quem que se cuida prá não fazer arte? Pra atravessar a rua? 

Aluno: Eu.
Professora: Ah! Isso mesmo!
(aluno menciona um filme que assistiu no qual havia uma menina mal comportada, que atirava pedras nos outros). 
Professora:
 Então, as crianças têm que saber se comportar sozinhas. Não atirar pedra no vizinho... Agora nós recebemos uma visita. E a gente vai se comportar diferente?
Alunos: Não!
Professora: A gente tem que ser verdadeiro! (mudando o assunto) 
No primeiro dia o que nós fizemos?
Aluno: Massinha de modelar.
Professora: E ontem?
Aluno: Com nome... (querendo dizer que trabalharam com os nomes escritos em crachás)
Professora:
 No primeiro dia eu disse que tinha pavor de uma coisa. De quê? 
Aluno: Não se cortar...
Aluno: Não falar junto com a professora.
Professora: Isso mesmo! (continuam a falar sobre o filme e sobre violência). 

A Cena 1 mostra a professora trabalhando as idéias (regras) de que “não devemos nos comportar diferente quando tem visita na aula” e de que “cada um cuida de si” - já que as crianças estavam agitadas e notando a presença de uma das pesquisadoras naquela, que era a primeira observação que se realizava na turma. A Cena sugere também que esse investimento no auto-disciplinamento e na autonomia das crianças iniciou já no primeiro dia de aula. A professora começou a estabelecer uma rotina, indicando que a convivência naquela sala ocorreria a partir de algumas regras, a serem discutidas, e que haveria momentos em que ela se dirigiria a todo o grupo (quando as crianças deveriam cruzar os braços para conversar com ela). Pelo diálogo da professora com X, percebe-se, também, que já haviam discutido uma outra idéia (regra), nos dois dias anteriores: “não se fala ao mesmo tempo em que a professora”. 
	É interessante que a professora, desde cedo, vai dando o tom da cultura que deseja estabelecer em sua sala de aula. Ela, inclusive, aponta coisas das quais não gosta, não tolera, de maneira bastante enfática, como se pode observar na Cena 2.

CENA 2: 
(continuação da conversa sobre brigas e violência)
 Professora: Por que será que a professora disse que não quer que briguem, que se batam? 
Aluno: Pra não se machucar.
Professora: Pra que nós estamos na escola? É pra bater nos outros? 
Alunos: Não!!!
Professora: Pra quê?
Alunos: Pra aprender
Professora: Pra aprender uma coisa muito importante. O quê? 
Alunos: Leeeer!
Professora: Ninguém vai ser saco de pancada. Eu não quero valentão, porque esse valentão tem que dar de frente com quem? 
Aluno: Com os pequenos.
Professora: Não... Com quem?
Aluno: Com a professora.
Professora: Y (nome de um aluno), aqui ninguém vai deixar te bater, nem no pátio! Porque nós descobrimos quem te bateu e castigamos ele. (Y é um menino repetente, que veio transferido de outra escola, onde lhe batiam muito. Foi colocado na aula desta professora porque ela sempre acolhe bem esse tipo de aluno com dificuldades).
Aluno Y: Eu sei, professora, por isso a minha mãe me trouxe pra cá.
Aluno: E se a gente bater sem querer?
Professora: Às vezes, sem querer, eu piso no pé dela. E aí, o que eu faço?
Aluno: Peço desculpas.
Professora: Eu também peço desculpas
(Chega a merenda)
Professora
: Lembra a história da merenda...? Só quem está com vontade...? Porque senão eu estrago e quem tá com fome não pode repetir...

	É importante assinalar que, as coisas que a professora demonstra não permitir e não gostar estão pautadas por princípios de justiça, de igualdade e de democracia. Na entrevista, ela comentou que
Numa turma onde se deixa correr a indisciplina, um violenta o outro e não é justo um ir lá pra apanhar do outro [...]. Essas coisas eu tinha claro desde que eu era aluna... que eu aprendi. Mas depois, com o tempo eu fui clareando mais.

Na Cena 2, a professora também discute os objetivos da escolarização, com as crianças, salientando a importância do aprender a ler, assunto que parece também já ter sido discutido anteriormente. Aliás, em diversas ocasiões, presenciamos a professora repetindo diálogos com as/os alunas/os a respeito da importância da escola e a respeito das regras da sala de aula. A Cena também ilustra o que a professora havia relatado sobre o investimento que faz em relação a promover a percepção de que a cultura de uma escola pode ser diferente das culturas de outras ou mesmo das casas das crianças, quando essas últimas são “traumatizantes”.


CENA 3:
 Professora: Pessoal outra coisa, eu preciso sair e falar com a Z (outra professora da escola). Quem cuida de cada um? 
Aluno: Eu cuido eles.
Professora: E quem cuida de ti?
Aluno: Eu.
Professora: Então, cada um cuida de si porque, senão, dá briga. A (nome de um aluno), eu vou ter que mandar um aviso especial, pra ti, do que eu estou dizendo? (a professora sai e os alunos continuam trabalhando normalmente). 



Observa-se, nesta Cena, a volta ao tema “cada um cuida de si”, que parece estar sendo bem internalizado pelas crianças. É importante salientar o fato de que a professora aproveita todas as ocasiões que se apresentam para discutir os temas relativos ao disciplinamento na sala de aula.
As Cenas 4 e 5 mostram outros momentos de diálogo e prática democrática observados em uma turma, também de primeira série, no ano de 1999. As duas cenas aconteceram com um intervalo de três dias entre si. 
CENA 4: 
(Havia um menino temporariamente sentado fora dos grupos porque, quando sentava junto aos colegas, em um grupo, conversava muito e não trabalhava. Nesse dia fez todas as tarefas solicitadas pela professora).
Professora: J, tu nem sabes como fico contente de te ver trabalhando! Vais querer ir para um grupo depois? (o aluno faz que sim com a cabeça) Mas é para trabalhar e não para conversar.

CENA 5: 
(O diálogo aconteceu depois da turma ter realizado exercícios de Matemática e antes da professora iniciar a leitura de uma história para os alunos).
Professora: A conversa agora é com todo mundo.Vocês se lembram que o J não estava conseguindo fazer nada na aula e então batia papo com os colegas? Agora ele já ficou sentado sozinho ali e já teve tempo pra pensar bastante sobre a situação dele. Agora ele tá trabalhando bem em aula. E então, que vocês acham? Ele pode voltar para um grupo? (a turma diz que sim) Que fazemos com o J? E tu, J, o que achas? (o menino concorda acenando a cabeça) Tem que ser num grupo que fique bom para todo mundo.
Aluno A: No nosso grupo não dá porque já tem cinco.
(Alunos olham os grupos).
Aluno B: Acho que ele pode ir para o grupo do C.
Professora: Por quê? 
Aluno B: Porque o V e o S podem ensinar ele!
Professora: Pro grupo do T ele não pode ir porque não podemos botar dois bagunceiros juntos. (Para o J) Tu conversas muito, que nem eu, né? Vocês aceitam que ele vá pro grupo do C?
Alunos: Sim! 
Professora: E tu, J, aceitas ir para o grupo do C?
Aluno J: Aceito!

	Esta Cena ilustra um tipo de negociação que ocorre sempre nas salas de aula da professora. Ela leva o grupo a avaliar o comportamento das alunas e dos alunos que perturbam o bom andamento do trabalho e, em um primeiro momento, o que acontece é uma espécie de coerção, para que esses comportamentos sejam eliminados. A aluna ou o aluno é, usualmente, afastado do grupo. Depois disso, a professora tenta trabalhar no sentido de fazer com que os comportamentos adequados e suas razões de ser sejam internalizados para que a criança possa voltar a sentar junto com as colegas e os colegas. Segundo afirmou: 
Eu acho assim, oh, essa coisa da disciplina, a primeira parte é repressão, porque a gente vive em uma sociedade muito autoritária. O negociar pra chegar numa conclusão de que eu não devo fazer uma coisa, que eu não devo machucar o outro, que eu não devo magoar o outro [...] isso é uma coisa que tu vais conseguindo com o tempo. Então, primeiro eles não fazem as coisas erradas, porque eles sabem que eu não tolero. Então eles não fazem, [...] Aí eu vou negociando com eles porque eles não podem fazer aquilo e depois, quando eles internalizam [...] então aquilo fica resolvido. Porque é muito chato trabalhar só no nível da repressão. 
 
A professora identificou uma influência dos estudos sobre o escolanovismo Com sua ênfase na participação ativa do aluno na aprendizagem e no desenvolvimento (MIZUKAMI, 1986)., que realizou durante o curso de Magistério, na construção de sua prática disciplinadora e de organização do trabalho pedagógico. Comentou sobre as marcas deixadas, também, pela leitura dos textos de Paulo Freire e Constance Kamii, e por algumas de suas professoras, que admirava. Descreu-as como pessoas que tinham uma certa dureza, mas eram extremamente amorosas (aspectos que nela também encontramos). Além disso, comentou que costuma sempre refletir sobre seu trabalho e discutí-lo com as colegas e que isso contribui para que o vá transformando e aperfeiçoando.
O que diz a bibliografia sobre o assunto:
Parece-nos importante salientar que as características da prática organizacional e disciplinadora da professora, sujeito desta investigação, são apontadas como fundamentais na extensa revisão realizada por COTTON (1990) das pesquisas que identificaram salas de aula e escolas efetivas, com respeito a práticas disciplinares, nos Estados Unidos da América, na Inglaterra, Escócia, Austrália, Noruega e Nova Zelândia. São elas:
Manter e comunicar alto nível de expectativa em relação ao comportamento dos alunos.
Estabelecer regras e procedimentos claros e instruir os alunos em relação a como seguí-los; alunos de escola primária e crianças de baixo nível sócio-econômico, em particular, devem receber muita instrução e treinamento e ser lembrados a respeito de tais regras e procedimentos.
Deixar claro, para os alunos, quais são as conseqüências do comportamento inadequado.
Aplicar as regras da sala de aula imediata, consistente e igualitariamente, desde o primeiro dia de aula.
Trabalhar no sentido de instaurar um senso de autodisciplina entre os alunos; devotar tempo ao ensino de habilidades de automonitoramento.
Manter um ritmo instrucional acelerado e fazer transições suaves entre uma atividade e outra.
Monitorar as atividades na sala de aula e dar feedback e reforço em relação ao comportamento dos alunos.
Criar oportunidades para que os alunos (principalmente aqueles que têm problemas de comportamento) experimentem sucesso em seu aprendizado e comportamento social. 
Identificar aqueles alunos que parecem não dispor de um senso de eficácia pessoal e trabalhar no sentido de auxiliá-los a encontrar um lócus de controle interno.
Fazer uso de grupos de aprendizagem cooperativos, quando apropriados.
Fazer uso do humor, quando adequado, para estimular o interesse dos alunos e reduzir as tensões na sala de aula.
Remover da sala os materiais com potencial de distrair os alunos (equipamentos atléticos, de artes, etc.) quando a instrução estiver em curso. (COTTON, 1990, p.10) Tradução das autoras..

Embora as Cenas acima relatadas não ilustrem todos os pontos levantados por COTTON (1990), o longo período de investigação sobre o trabalho dessa professora permite afirmar que sua prática apresenta todas as características apontadas pela autora como conducentes a uma prática disciplinar efetiva.
Indicações, sobre como promover o disciplinamento escolar, também são feitas por SAMPAIO (s.d.). Elas, mais uma vez, apresentam ressonância no trabalho da professora investigada. O autor afirma que a conquista de uma disciplina verdadeira (de dentro para fora), passa pela interiorização de uma série de regras. Ele pensa que
É perfeitamente possível começar a ensinar os conteúdos da disciplina ao mesmo tempo em que se METACOMUNICA sobre o modo de trabalhar (metacomunicar significa comunicar sobre a comunicação). A possibilidade de cada aluno interiorizar o modo de debater ordeiramente um assunto que lhe diz respeito constitui uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. É importante, por isso, expor o plano para a disciplina e esperar por algumas retroacções, que permitirão ir percebendo a teia comunicacional e relacional que caracteriza aquele sistema-turma. (p.7)

AMADO (2000), do mesmo modo, argumenta que a indisciplina pode ser prevenida através da construção de um clima relacional baseado em regras, embora aberto ao diálogo. Isso deve ser realizado em um ambiente onde predomine a confiança mútua, o respeito e a justiça. O autor também salienta a importância das competências técnico-pedagógicas das professoras e professores para fazer com que suas salas de aula não sejam indisciplinadas. 
As idéias expostas por esses autores, baseadas em inúmeras investigações, parecem confirmar as razões do sucesso da professora cuja prática analisamos. No entanto, ao contrário de nossa professora, eles não questionam, em nenhum momento, os objetivos do disciplinamento: a quem ele está servindo e que valores estão em jogo para a sua realização, ao contrário dela, que está preocupada com tais objetivos - que classificamos como democráticos e solidários:
A gente tem que aprender a tratar de outros valores, de outras aprendizagens, porque aí a gente não trata só da aprendizagem da escrita, da matemática, a gente trata da aprendizagem das convivências, das relações. A gente tem que fazer o contraponto e ver que existem outras maneiras de se relacionar. (refere-se ao caso de muitas crianças de classe popular que convivem em ambientes onde a agressividade é comum). Onde o sujeito é exposto só a uma situação, ele reproduz aquela por falta de opção. Então eu continuo certa de achar que tem uns valores que eu vou... continuar insistindo com eles, que são os valores da cooperação: que a gente deve se ajudar, que a gente tem que procurar ser amigo, que a gente tem que procurar querer bem, que a gente deve procurar ser afetivo com o outro.

Ao ser indagada sobre a influência da cultura da escola onde ensina sobre as características de organização do seu trabalho em sala de aula, a professora declara que essa influência é importante. Relata que, em sua escola, a disciplina é um valor buscado por todos e que suas colegas interferem no comportamento de qualquer criança, mesmo as que não são suas alunas ou alunos. Isso é aceito e considerado positivo. Além disso, professoras e direção sempre tentam convergir, no sentido de fazer o mesmo tipo de demandas, em termos comportamentais, das crianças e em se apoiar mutuamente quando ocorrem confrontos com as famílias das alunas e dos alunos. A professora acredita que, se tivesse que trabalhar em uma escola diferente, caracterizada por problemas disciplinares, ainda assim conseguiria criar, em suas salas de aula, ambientes organizados e propícios ao trabalho pedagógico. Entretanto, acrescenta que seria como um general (sic), agindo principalmente através da repressão, da dominação, que é sempre a primeira parte do processo de disciplinamento que ela adota. Pensa que o difícil seria passar depois para uma disciplina negociada e internalizada.
A influência da cultura institucional sobre o comportamento das pessoas que nela estão inseridas é um outro ponto a ser considerado, quando se analisa a organização da disciplina em uma escola. Seguidores do pensamento de LEONTIEV (como por exemplo, WERTSCH, MINICK e ARNS, 1984) argumentam que independentemente das características dos indivíduos que os formam, a organização de sistemas de atividade, no nível societal, estabelece parâmetros importantes que determinam a maneira através da qual esses indivíduos se comportam. Parece que, no caso da professora investigada, há uma coincidência entre seus valores e objetivos e os da escola, em termos de disciplinamento. Isso facilita o desenvolvimento dos aspectos específicos que caracterizam as salas de aula dessa professora. 
Segundo VEIGA (1997), a organização do trabalho pedagógico, em geral, espelha os princípios da sociedade onde está inserida. No entanto, a autora reconhece que tal organização pode, também, romper esses princípios, gerando mudanças. A professora em foco nesta pesquisa, com suas crenças e sua prática (auxiliada pela cultura escolar), parece que realiza isso: consegue estabelecer uma cultura democrática e propícia ao trabalho pedagógico em suas salas de aula em uma sociedade caracterizada pelo autoritarismo, pela injustiça social, pela competição e falta de solidariedade. 
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