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A DISPERSÃO NO TRABALHO DOCENTE: uma leitura preliminar do fenômeno
Maria Francisca de Souza Carvalho Bites  (UCG)
 
Palavras – chave: Dispersão, dispersão no trabalho docente.
Introdução
Este trabalho tem por objetivo analisar, preliminarmente, a dispersão na atividade docente, na sala de aula. Buscaremos conceituar essa dispersão e contextualizá-la, levando em conta a complexidade da ação professor e os condicionantes internos e externos da instituição escolar. 
Como referencial, utilizaremos as contribuições de Philipp PERRENOUD, publicadas no capítulo 3 , intitulado Ensinar a Vertigem da Dispersão: Fragmentos de uma Sociologia das Práticas Pedagógicas, do livro Práticas Pedagógicas, Profissão Docente e Formação – Perspectivas Sociológicas e as de Celestino Alves da SILVA JÚNIOR, contidas em seu livro A Escola Pública como local de Trabalho. Embora este autor não trate diretamente do tema dispersão, as análises apresentadas por ele sobre o trabalho na escola pública, são fundamentais para a abordagem desta temática.
 O artigo que deu origem à análise da dispersão, feita por PERRENOUD, foi produzido na Suíça pelo autor, ao realizar uma pesquisa-ação sobre o insucesso escolar e a diferenciação do ensino, que tinha por tema “como os professores utilizam seu tempo”. Nesse artigo, ele aborda a utilização do tempo dos professores, considerando as exigências da organização do trabalho pedagógico, a gestão das prioridades educativas entre as várias tarefas pedagógicas e as diversas solicitações dos alunos,  pais e dos colegas desses profissionais. As contribuições de SILVA JR. resultaram da análise sobre o trabalho docente nas escolas do Estado de São Paulo, na década de 1980. Para ele
Uma escola, qualquer que seja, existe para ‘elevar’seus alunos, para ‘passá-los’de um momento de vida insuficiente, insatisfatório, incompleto para outros momentos que se desdobrarão em direção a um horizonte vislumbrado e em permanente construção. Uma escola pública também é isso, mas é mais do que isso   ( p.145).

Neste estudo, envidaremos esforços para apresentar as idéias de PERRENOUD e estabelecer um diálogo entre as idéias deste autor e as de SILVA JR..
A dispersão escolar, na perspectiva aqui apresentada, é pouco conhecida. Não tem aparecido nas pautas dos debates ou críticas nos eventos sobre educação dos quais temos participado.Por outro lado, em levantamento feito para este trabalho, notamos a ausência deste tema na perspectiva aqui analisada. Há, na área da educação, uma considerável literatura sobre a ação docente e o cotidiano escolar. Essas contribuições, embora se refiram às diferentes e múltiplas atividades que integram o campo de atuação dos professores, não mencionam, como o fazemos, o caso da dispersão no trabalho docente. Para tanto, oportuno se faz iniciarmos este estudo conceituando  dispersão.
1 - O conceito de dispersão - Nos dicionários e outras fontes, os significados atribuídos ao termo dispersão remetem à idéia de fragmentação, divisão, desvio. Dispersivo é aquele que não se concentra no que faz (Dicionário Aurélio).
 De acordo com PERRENOUD (1993), dispersão no trabalho docente além de fragmentação, significa também, habilidade de gerir vários desafios/tarefas ao mesmo tempo. É como um modo de vida e trabalho. Nessa perspectiva, diz respeito a uma condição imanente do trabalho docente. Nesse caso, pressupõe a existência de um projeto pedagógico definido e a certeza sobre o que fazer em relação às metas e aos objetivos perseguidos. A dispersão, assim, entendida é intrínseca a ação  docente, condição positiva de trabalho. Sua intensidade, se equilibrada, dá ao professor oportunidades de sair da rotina, criar situações novas de trabalho educativo, portanto, de desenvolver habilidades únicas e inovadoras.
Já para SILVA JR., a dispersão que acontece na ação docente  é um fenômeno resultante das condições de trabalho existentes na escola pública, da fragmentação e descaracterização do trabalho pedagógico em uma sociedade capitalista.
À luz dos estudos destes autores, estabeleceremos algumas análises e considerações acerca da dispersão no trabalho docente.
2 - A dispersão no trabalho docente segundo PERRENOUD 
	Segundo esse autor, a indefinição da especialidade ou da função do professor pode ampliar sobremaneira as possibilidades de dispersão, o que favorece uma situação negativa para o trabalho docente, fato para o qual SILVA JR. tambémchama a atenção. Por exemplo, tanto na realidade pesquisada por PERRENOUD como no Brasil, os professores da educação infantil e os das séries iniciais do ensino fundamental, além de terem de ser generalistas – conhecer e trabalhar com todas as áreas do conhecimento como um todo, até a 4.ª série-, têm de evidenciar formação de especialista nas séries em que atuam. Todavia, o professor, que desenvolve um trabalho com uma única disciplina, como é o caso do especialista, ou com uma só série, não está imune à dispersão. Está sempre imerso no conjunto das tarefas que tem de resolver e que pode levar à dispersão. A atenção concentra-se; o espírito, no entanto, se desdobra entre as várias solicitações, resultantes de compromissos assumidos como garantia da viabilização do processo educativo de seus alunos. A esse respeito, PERRENOUD comenta a freqüente desconcentração do professor e a dificuldade de ele conduzir as atividades de modo completo até o final (p.58-60).
Cada professor, cria, pois, seu próprio habitus de ação, semelhante aos de muitos outros, mas não idênticos. As relações profissionais com os colegas demandam tempo e esforço e requerem mais  atenção do professor. A interação, as trocas de idéias, os colóquios, os seminários de interesse para a categoria podem, em muitos casos, significar acréscimo de atividades e  traduzirem-se em mais  tensão, gerando conflitos internos e  o aumento da desconcentração (p.60-61). 
Assim, as trocas, as interações entre os  professores, quaisquer que sejam, quase sempre levam à potencialização da dispersão. As reuniões freqüentes, prolongadas ou não, significam divisão de tempo e esforço colidindo com  outras atividades a serem realizadas. Sobre o assunto, o autor registra:
Todas as formas de concertação entre professores, mesmo quando escolhidas livremente e vividas positivamente, aumentam a sensação de dispersão e de frustração na utilização do tempo. Além disso, a concertação leva o professor a sonhar e a esboçar mais projectos do que aqueles que poderão, realmente, ser concretizados (p. 61). 

Com essa dispersão ampliada, esboçam-se explicações que parecem esclarecer  algumas questões vividas no cotidiano escolar. Muitas vezes, as ações e os projetos propostos pelo grupo de docentes não se concretizam conforme o idealizado, ao que parece, em decorrência das dificuldades que os professores encontram em administrar sua dispersão e a do próprio grupo.
Para o autor, nessa realidade, iniciativas oriundas de um único professor têm mais possibilidades de ser concretizadas, pois, àquelas que partem dos grupos, em muitos casos, falta o envolvimento, capaz de promover a realização. Para nós, essa dificuldade de o grupo levar adiante e concretizar, uma proposta de trabalho tem, entre outras, as seguintes explicações: a primeira diz respeito às condições de vida e de trabalho do professor – trabalhador em tempo integral e em vários estabelecimentos de ensino ( ou outro local), o que o impede de se dedicar com exclusividade a uma única instituição; a outra é decorrente dos próprios princípios vigentes na sociedade capitalista que prioriza o individualismo, a competição, em detrimento da participação coletiva. Em, muitos casos o professor não se sente motivado a participar desse tipo de empreendimento. 
A forma de gerir a dispersão difere de acordo com a atividade que está sendo realizada. Qualquer situação, no entanto, supõe poder e domínio dos acontecimentos, dos conhecimentos e habilidades, como: de fazer participar; habilidades para encorajar, administrar as interações, controlar o desenvolvimento das tarefas e situações indesejáveis, fazer avançar, estabelecer prioridades, orientar, esclarecer. Na situação em que o docente é o centro da rede comunicativa, exercendo a função de líder, as atenções voltam-se para este professor. Quando ele deixa de ser o centro dessa rede comunicativa, no caso de os alunos trabalharem individualmente ou em grupos, altera-se a maneira da dispersão. Neste caso, o deslocamento e a movimentação parecem reduzir a intensidade da dispersão, o que não é verdadeiro, pois o professor se transforma  numa espécie de chefe da central de rede, “chefe de operações”, é solicitado de vários pontos e atende a todos, realizando múltiplas funções em frações de tempo. O trabalho torna-se mais complexo, se forem levadas em conta “as prioridades, os assuntos prementes, a importância das perguntas dos alunos” (p. 63).
 PERRENOUD compara o trabalho do professor com o do computador (p.62) registrando que, diferentemente do computador, o professor,  desempenha múltiplas funções ao mesmo tempo. Se sua atuação acontece na educação infantil ou nas séries iniciais do ensino fundamental, então essas funções, no mínimo, duplicam-se. Ele não se desliga de uma atividade,  quando realiza uma outra, nem a minimiza,  a exemplo do computador, que consegue minimizar uma tarefa, enquanto realiza outra, consegue administrar a fragmentação. Já o professor, em relação ao tempo, ao local de trabalho, ao conteúdo a ser ensinado e à forma como o ensina, em locais diferentes e ao desenvolvimento de tarefas diferenciadas, nem sempre consegue se desligar de alguma ou algumas delas. Uma das manifestações desse fato pode ser talvez a aceitação acrítica das jornadas de trabalho múltiplas em múltiplos locais, como uma questão natural e inerente à profissão docente. 
 O fato de o professor ter de realizar o trabalho em um tempo x, não de forma igualitária entre os estudantes, mas, de acordo com as exigências educativas de cada grupo, ou de cada aluno em particular, exige-lhe esforços redobrados. A fragmentação no tempo de pensar e agir funciona como dispersor que propicia situações de maior desgaste físico e mental e, consequentemente, estresse. Assim, o professor, diferentemente do computador, quando reparte seu tempo, dificilmente se desliga das outras tarefas que tem a cumprir. Se não fosse um ser racional e pudesse desligar-se de uma obrigação, enquanto desenvolve outra, talvez a dispersão não constituísse questão tão complexa em seu trabalho.
 PERRENOUD, formula a seguinte indagação sobre a dispersão em outras áreas de atuação na cultura norte e sul-americana  e no trabalho docente.  O que há por traz da dispersão?  Ele mesmo analisa o assunto, apontando para além das condições próprias de exercício da profissão e afirma que os desvios da atenção do docente não podem ser atribuídos unicamente às condições estruturais do exercício da profissão. Em sua opinião, o professor, quando desempenha função generalista, vê aumentadas as suas possibilidades de dispersão. PERRENOUD refere-se, portanto, à natureza da atividade docente, segundo ele, caracterizada pela falta de concentração, pela dispersão. Assim, quanto mais específica, mais especializada for a atividade docente, menos dispersiva ela o será. O professor especialista em uma única matéria/disciplina, por exemplo, teria maiores possibilidades  de concentração, portanto de menor ou nenhuma dispersão. Este não é, todavia, o caso do professor que trabalha com mais de uma matéria/disciplina, ao mesmo tempo. Nesse quadro situam-se os profissionais do primário e secundário, na Suíça,e os de educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental no Brasil, bem como aqueles que trabalham com um leque ampliado de disciplinas.
Para o autor, os profissionais suportam mal a dispersão excessiva e as conseqüências podem ser o aparecimento de profissionais especialistas, a divisão exagerada do trabalho, enfim a recorrência à racionalização exacerbada da atividade profissional. Neste caso, os profissionais devem propor a racionalização do trabalho, evitando, no entanto, novas possibilidades de dispersão. 
Acreditamos, como PERRENOUD  que a dispersão “é como um modo de vida”, mas, no Brasil, a dispersão no trabalho docente não é só isso. Ela constitui um fenômeno  imanente à profissão do professor e, ao mesmo tempo,  é decorrente da estrutura social e das condições de trabalho. Nesta última acepção ela (a dispersão) foge do controle do profissional da educação. Parece ser essa uma das características marcantes da dispersão em nosso meio educativo.
3 - A dispersão do trabalho pedagógico na escola   pública 
 No Brasil, na década de 1980, especialmente no final, vários estudiosos chamaram a atenção para os desvios que a atividade docente vinha sofrendo pela descaracterização da instituição escolar, como agência educativa, no contexto do aperfeiçoamento da sociedade liberal. Um desses estudiosos é SILVA JR., em seu livro já mencionado neste trabalho .
A análise do trabalho docente na escola pública, realizada por SILVA JR., indica que a dispersão faz parte dos mecanismos sociais de (des) controle do trabalho docente, portanto, não constitui apenas uma condição intrínseca do exercício do professor, mas do trabalho social .A dispersão, neste caso, é decorrente da forma de organização do trabalho pedagógico presente na sociedade capitalista e não se configura como aspecto  positivo. 
 No Brasil, em geral, o professor está indo e vindo de uma atividade pedagógica. para outra,  ou, como aponta SILVA JR., o docente desloca-se de  um estabelecimento de ensino para outro ou de um local de trabalho para outro, interrompendo seus estudos e as atividades de preparação do seu trabalho educativo. Qualquer tarefa a ser realizada pelo professor com seus alunos requer um mínimo de tempo de estudo e de preparo. No entanto, ele inicia, interrompe, reinicia suas atividades num continuum estressante, caracterizando uma rotina sui generis.  
Essa situação é mais desgastante ainda no caso de o profissional de educação exercer também outra profissão. Nessas situações, as idas e as vindas ocorrem de locais de trabalho diferenciados e de atividades também diferentes. A dispersão, nesse caso, pode até inviabilizar  ou comprometer, em grande parte, o processo educativo. Ao longo de sua carreira profissional, ele deve se desdobrar e encontrar tempo para ler, informar-se junto aos seus colegas, pesquisar temas a serem trabalhados com seus alunos, pesquisar formas de trabalhos diversificados, ir a livrarias, bibliotecas, organizar materiais e eventos, planejar cursos e aulas, preencher documentos, refletir sobre seu trabalho e sobre os resultados alcançados, aperfeiçoar-se, entre tantas outras atividades inerentes à sua profissão.
Na situação da escola brasileira, as dificuldades para o trabalho coletivo parecem decorrer das condições do fazer docente e ampliação do papel social exercido pela escola. A consequência é um trabalho dissociado da realidade dos alunos, um trabalho fragmentado em todas as suas dimensões – conteúdo, forma, tempo e movimento. 
SILVA JR. argumenta que a localização da escola em contexto social capitalista, em alguma medida, a coloca a serviço do Estado, representante da sociedade política (p.9-24).  Assim, o trabalho na escola pública brasileira é organizado tendo como referência o modelo de trabalho em geral concebido para as empresas. Desse modo, o trabalho na escola pública estaria, em grau maior ou menor, pautando-se pelo modelo do trabalho de uma empresa privada, logo, parcializado e fragmentado.Nessa perspectiva, o papel do especialista em educação, profissional que integra os quadros da escola, não fugiria à regra  e estaria colaborando na manutenção da dicotomia entre o pensar e o fazer. Segundo o autor,“Delimitar e estipular o trabalho alheio constitui, por outro lado, a marca e a afirmação pretendidas pela administração ‘moderna’. Sob o capitalismo, como já se registrou  infindáveis vezes, separam-se a concepção e a execução do trabalho” (p.23). 
Nesse ângulo explicam-se e justificam-se as condições de trabalho do professor desde longa data.
3 - A dispersão no trabalho docente – alguns pontos a destacar
 Na realidade analisada por PERRENOUD, os professores do secundário, no Brasil os de 5.ª a 8.ª séries do ensino fundamental e do ensino médio, parecem trabalhar mais diretamente com a matéria de estudo, área de conhecimento, como especialistas, sem se dispersarem tanto com a gestão da turma em toda a sua complexidade, como o fazem aqueles que atuam na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. No entanto, os  professores de disciplinas específicas, não estão livres da dispersão, pois, quando trabalham o processo de construção do conhecimento pelos seus alunos, têm de se preocupar também com: capacidade discente de atenção, concentração, compreensão, aceitação das normas de convivência, análise, síntese, desenvolvimento individual dos alunos  e sua integração no coletivo da turma, etc. Já os professores das séries iniciais do ensino fundamental e da educação infantil têm de considerar tudo isso multiplicado, tendo em conta sua clientela e a especificidade do processo educativo ali desenvolvido.
Em nossa realidade, a interação pedagógica dos professores ocorre de um modo bastante peculiar, para não dizer, insuficiente, dado o modo como são determinadas as tarefas docentes. Sabemos que o calendário escolar é definido quase exclusivamente em função da rotina de ensino, ao trabalho que acontece dentro das  salas de aulas. Atividades, como discussões entre os professores e com outros profissionais a respeito do trabalho que realizam, participação em eventos de interesse dos docentes, grupos de estudos, que contribuam para o enriquecimento da educação escolar, mas que não se refiram às atividades de ensino diretamente (dentro de salas de aula), encontram sérias resistências ou são inviabilizadas pela administração da escola e/ou por alguns órgãos centralizados em nome da economia da educação e permanência da “organização pedagógica” do jeito que está. Esse modelo que tem por preocupação as atividades de ensino intra salas de aulas, não reduz as possibilidades de dispersão na atividade docente, uma vez que não impede o surgimento de outras demandas.
Devemos considerar também a influência que o ideário tecnicista vem exercendo na ação pedagógica, ultimamente, em virtude da modernização da educação. A técnica, influência das teorias da administração empresarial, ao ser deslocada para a organização  escolar, atinge, segundo SILVA JR., níveis de apologia e de solução para todos os problemas. O tecnicismo promove ‘a transformação das  ciências sociais em técnicas sociais’, idéia fundada na epistemologia positivista que considera essas ciências como técnicas sociais’ neutras. 
À alusão feita por SILVA JR. sobre a prevalência da técnica no trabalho da escola, incluímos o conjunto de medidas adotadas pelo poder público brasileiro para a melhoria do processo de  educação escolar. Hoje não se fala apenas do ‘método’, mas de outras formas para resolver os problemas do mau desempenho da educação escolar, o que, do nosso ponto de  vista, evidencia o mesmo sentido. O último exemplo é “O dia da família na escola”. Outros exemplos são apresentados na sequência. 
Pouco valorizado, até bem recentemente, o diálogo entre professores, alunos, pais e comunidade em geral entrou na pauta das preocupações dos gestores da política educacional, em âmbito nacional e local, englobando a sociedade como um todo, a comunidade escolar e familiar (MEC/Diretrizes, 2000). Veicula-se na mídia e nos discursos governamentais o chamamento de todos à responsabilidade pela educação escolar, por meio de planos, projetos e iniciativas inéditas, como: “Os amigos da escola”, “a aceleração escolar”, “Avança Brasil”, “O dia da família na escola”, “a gestão compartilhada com pais e representantes comunitários”, a “bolsa escola”. 
Essas iniciativas, à primeira vista, dão a impressão de um certo alívio na carga de trabalho do professor e de uma diminuição de suas responsabilidades educativas. Na realidade, se, de um lado, essas medidas evidenciam a preocupação em auxiliar o docente na melhoria da qualidade do ensino, de outro, representam novas demandas e novas tarefas a serem cumpridas, novos compromissos, portanto, novos desvios da atenção.
Pensamos que essas medidas evidenciam também, por parte de quem as impõe, uma demonstração de falta de credibilidade no profissional de educação. Por que, ao invés de incentivar e instituir certos programas, não se oferecem condições indispensáveis à realização do processo educativo? Como exercício façamos uma troca, substituindo a educação por outras áreas, como: O que seriam os amigos da saúde? os amigos da justiça? os amigos da economia? os amigos da segurança pública? os amigos da agricultura ?, etc. O dia da família na ...?
O redimensionamento dos espaços interativos traz a exigência de estabelecimento de novos diálogos, novas trocas com outros parceiros, aumentando assim o campo das preocupações docentes. Assim, com a abertura da escola à comunidade, alargou-se o campo de atuação do docente, aumentaram-se as exigências e possibilidades de novas  interações, e o trabalho do professor tornou-se mais complexo e ampliado. As medidas paralelas, adotadas nos últimos anos pelos poderes públicos, visando a contribuir  para a melhoria da qualidade da educação/ensino por meio de propostas que supostamente dispensam a participação do professor, resultam, na verdade, em mais trabalho para o docente; só que isso provavelmente, não está sendo percebido. 
Qualquer medida adotada para minimizar o esforço do professor, ou para resolver um problema que ele não conseguiu solucionar, requererá seu envolvimento de um ou de outro modo, mesmo que aparentemente isso pareça improcedente. Vejamos o projeto da rede Globo de Comunicação, intitulado “Os Amigos da Escola,” adotado pela política oficial. Um profissional que se proponha ser “amigo da escola”, será “amigo” dos alunos do/a professor/a A ou B, disciplina X ou Y. O trabalho realizado por este “amigo” terá de estar em sintonia com a proposta educativa desenvolvida  na instituição escolar, portanto, em sintonia com o trabalho do professor, sob pena de a ação desse “amigo” perder todo o sentido. O que sabemos é que o aumento no círculo de “amizades” implica assumir novos compromissos, novas ações, novas responsabilidades ... outras dispersões. 
 Na situação de trabalho intenso e quase sempre ininterrupto, situam-se os resultados da ação docente na pessoa do educando. As respostas encontradas pelo SAEB (Sistema de Avaliação do Ensino Básico) não poderiam ser diferentes, nem melhores. São as respostas possíveis nas condições atuais da educação brasileira . 
O entendimento da dispersão remete-nos à indagação sobre as condições de trabalho do professor e, ao mesmo tempo, sobre toda  conjuntura social em que esse trabalho acontece. Se na situação européia a dispersão se manifesta em seu aspecto técnico-operacional, entre nós, constitui uma das graves manifestações das condições de trabalho pedagógico escolar. O aumento do volume das atividades dos professores não tem sido acompanhado de medidas de redução de seus esforços, nem pela melhoria de suas condições de trabalho, apesar de “toda a tecnologia” - O aparato tecnológico tem funcionado como vitrine, onde o poder público defende suas iniciativas e vende seu produto. Por exemplo: em nossa realidade, goiana, acreditamos que em outros Estados não seja diferente, na maioria das escolas a biblioteca está desatualizada (ou não existe); as tvs e os vídeos são em número insuficiente ou não funcionam  ou estão à disposição da administração da escola e não dos professores e seus alunos; o laboratório de informática, quando existe, funciona parcialmente ou não funciona, se funciona o faz em horários restritos a certos profissionais, etc. Muitas escolas dispõem desses laboratórios, porém, não contam com professores preparados para operá-los. e outros aparatos, colocados à sua disposição na escola e tão divulgados pelos órgãos governamentais nas campanhas de marketing. A dispersão decorrente de nossa política educacional tem implicado maior desgaste do professor e menor dispêndio  do empregador.
Uma análise da dispersão aponta, pelo menos, duas direções. Uma delas, mostrada por PERRENOUD, refere-se ao seu aspecto positivo, que funcionaria como condição necessária ao exercício de uma profissão e que possibilitaria a alternância de atividades. No caso do magistério, a dispersão viabilizaria a quebra da rotina no cotidiano escolar, a passagem de uma atividade a outra, favorecendo o trabalho criativo e inovador. Deste ângulo, a dispersão é desejável como condição para o bom desempenho docente e requer capacidade de gestão da atividade profissional. 
A outra forma de dispersão, que pode ser apreendida da análise do trabalho na escola pública, feita por SILVA JR., diz respeito a toda uma problemática na qual o professor se insere: trabalho em locais / espaços diferentes e em várias instituições educativas, muitas vezes distantes umas das outras, docência multidisciplinar e de perfil generalista (no caso do professor de educação infantil e das quatro primeiras séries do ensino fundamental), várias turmas, elevado número de alunos por sala de aula, turmas excessivamente heterogêneas, responsabilidade por outros afazeres na escola, como: 1) – participação em eventos programados pela instituição entre eles – reuniões com colegas, administração, coordenações, pais, comunidade escolar, etc; 2) – zelo / responsabilidade pela conduta dos seus alunos nos intervalos; 3) – freqüência a cursos referentes à sua área de atuação;4) – promoção ou participação de eventos cívicos culturais realizados na instituição escolar ou na comunidade, muitos dos quais fora do horário de trabalho; 5) – elaboração do próprio material pedagógico utilizado com seus alunos, entre outros. Neste aspecto, não se pode caracterizar a dispersão como positiva ou desejável.
Tendo em conta a política educacional implementada pelos sucessivos governos brasileiros das diversas instâncias e a maneira como essa política está sendo desenvolvida na escola, parece pouco provável vislumbrar a dimensão positiva da dispersão no trabalho docente, conforme aponta PERRENOUD.
Constatamos que o cotidiano escolar modificou-se: instituições que antes tinham horário determinado para abrir e fechar seus portões funcionam quase ininterruptamente para receber os pais e atendê-los.Isso está implantando novas dinâmicas na ação educativa, ampliando as fontes de preocupações (dispersão) dos seus docentes.O movimento  que se dá na escola integrou-se à sua paisagem, como conseqüência do estágio atual em que se encontra a sociedade e no modus de fazer a educação. Essa alteração na paisagem da educação escolar  não acontece sem a participação do professor. O desafio é como esse professor deve conjugar as atividades docentes neste novo cenário sem que haja, sequer, incentivos financeiros ou de outra natureza.
 A situação dos professores paulistas,  citadas por SILVA JR., assemelha-se à dos professores das escolas goianas. Em Goiás, ultimamente estão sendo propostas medidas de reorganização e distribuição dos alunos na rede escolar, separando crianças, pré-adolescentes e adolescentes em diferentes unidades de ensino, a exemplo do que foi feito em São Paulo na gestão passada. Muitas medidas introduzidas na educação escolar pública, goiana foram e continuam sendo importadas do Estado de São Paulo. - A história da educação goiana registra uma sistemática influência da política educacional paulista. Um fato interessante foi “os ciclos básicos” na década de 1980 e que não vingaram aqui. Algumas mudanças mais recentes têm sido inspiradas também em outros centros, como Porto Alegre. O que diferencia o texto do contexto é a data.
A ação docente que acontece na rede privada e na pública não se diferencia muito. Os professores de escolas públicas vivem situações semelhantes aos da escola particular: incitados a reconhecerem e a incorporarem os novos paradigmas educativos, defrontam-se, de um lado, com a necessidade de estarem disponíveis para a comunidade, pais e alunos e abertos às inovações educacionais que chegam à  escola; de outro, deparam-se com as limitações impostas às suas ações: falta de clareza por parte da instituição de ensino sobre a filosofia de educação a ser adotada, organização escolar rígida, falta de flexibilidade no cumprimento do calendário letivo, falta de recursos ou de acesso aos recursos disponíveis, condições adversas de trabalho, falta de apoio pedagógico por parte dos gestores da escola (diretor, coordenadores), pouco tempo disponível para se dedicarem às atividades escolares, uma vez que  trabalham em diferentes instituições.
Uma das soluções apontadas para amenizar a  intensidade da dispersão no trabalho do professor, citada por PERRENOUD e mencionada anteriormente, merecedora de atenção no Brasil, diz respeito à adoção da figura do professor de apoio na escola. Aqui, a experiência recente com os especialistas de educação, destinados a apoiar o docente não resultou em dados positivos, mesmo considerando-se os equívocos na análise que muitos fazem do desempenho da atividade destes profissionais. A educação não se modificou para melhor com os especialistas e nem sem eles, o que  significa que a solução para o problema não se restringe a este ângulo da questão. 
A dispersão não é exclusiva do trabalho do professor; ao que parece, é de todas as pessoas que atuam na área da educação. Ela se agrava, entretanto, quando inserimos neste contexto profissionais de outras áreas que passam a integrar o quadro educativo, a fim de melhorar seu orçamento familiar. O fato de um profissional que não realizou estudos na área da educação (e que inicialmente não pretendia ser professor) passar a exercer esta função, sem estar devidamente preparado, é, em nossa opinião, um desvio. A escola, que deveria constituir o objeto da atenção destes profissionais, na verdade funciona como um fragmento do dia de trabalho, um desvio, um local de passagem para muitas pessoas. Assim, a dispersão torna-se mais ampla não se restringindo ao ambiente  em que ocorre o processo ensino-aprendizagem, a sala de aula a escola. 
Em nossa realidade escolar, a dispersão do trabalho docente decorre de fatores diferentes daqueles mencionados por PERRENOUD. A gestão da educação, implantada  nos diferentes níveis de ensino, obriga os professores a desenvolverem atividades em vários estabelecimentos (públicos, privados). O magistério tornou-se“bico” (complemento de outra atividade econômica), há um certo alheamento ou não-comprometimento dos professores com o processo educativo escolar de crianças, jovens e adultos, a forma de organização do trabalho escolar prioriza a burocracia ou outros aspectos, inexiste nas escolas um projeto pedagógico próprio, os professores convivem com perseguições político-partidárias, etc. Essa realidade dá à dispersão um sentido diferente do constatado pelo autor europeu. 
Em nosso meio, o fenômeno da dispersão no trabalho do profissional da educação coloca-se como um sério desvio da atenção do educador e daquele que é educado. Os prejuízos são consideráveis, pois o educador com certeza estará cumprindo sua tarefa apenas em parte, e, o educando não compartilhará de uma educação completa, integral. 
Na instituição escolar, local por excelência de efetivação das políticas educacionais, o trabalho tem se concretizado de forma particularmente dispersiva e atende a outros objetivos que não os de natureza educativa/formativa das pessoas que a ela se dirigem, (SILVA JR.,p. 57-144). Fica a pergunta: se os gestores da escola  desenvolvem seu trabalho em função de outros objetivos que não os da educação formal, como pleitear ação diferente por parte do professor?
A partir de 1996, com a publicação da LDB 9394/96, as atenções dos profissionais de educação têm-se voltado para entender e atender a profusão de textos legais sobre a educação em todos os níveis. A regulamentação dessa lei tem absorvido grande parte da atenção dos envolvidos na área da educação, em detrimento de outros encaminhamentos que poderiam estar sendo efetivados, com vistas à expansão, com qualidade, do sistema de ensino e da formação de professores. 
De acordo com a opinião de vários educadores e os registros históricos, em geral, as propostas educativas não têm se efetivado entre nós, sejam elas consideradas boas ou ruins, pois um governo eleito nem sempre dá continuidade à política educacional proposta  pelo que o antecedeu, complicando e dificultando o bom desempenho na área da  educação. São raros os casos de continuidade de políticas educacionais. Ações idênticas são empreendidas no âmbito da unidade escolar por seus diretores. Por outro lado, as teorias da educação e do ensino modificam-se com freqüência antes mesmo de terem sido consolidadas nas ações de seus sujeitos, os professores. A instituição escolar não possui uma proposta de educação de fato, mesmo contando com um Projeto Político-Pedagógico “à mão”. Como se vê, o cotidiano escolar, onde o trabalho docente acontece, caracteriza-se como bastante dispersivo. 
Pensamos que, a fim de a dispersão funcionar de modo positivo, o profissional da educação necessita ter clareza sobre seu campo de trabalho, sobre sua responsabilidade social como profissional de educação, e a escola, como instituição social, precisa ter um projeto  educativo próprio e aceito pela comunidade escolar. Será necessário ainda que professores e alunos usufruam  de condições  dignas de trabalho e de estudo e que as políticas de educação priorizem a educação escolar.   
Como podemos constatar, os discursos veiculados bem como as propostas oriundas dos órgãos da administração centralizada da educação têm sido vigorosos na defesa da superação da dicotomia da  teoria com a prática na ação dos professores. Esses discursos e essas propostas, no entanto, quando examinados pormenorizadamente, enfatizam a dimensão da prática, como um fim nela mesma, e da técnica na ação educativa fortalecendo a  fragmentação e a dispersão docente.
Nesta leitura preliminar, parece-nos que a dispersão docente não se caracteriza como falta de racionalidade na ação do professor, antes, configura-se como uma manifestação das contradições sociais em que vivemos e da política de educação e ensino implantada nas escolas brasileiras. O agir dispersivo do professor não é opção sua, sim, uma contingência social. 
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