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Nas últimas duas décadas temos discutido sobre as tematizações, as 

normatizações e as concretizações do tema alfabetização na escola, assim como temos 

discutido como as escolas podem promover o sucesso de todos os seus alunos. No 

entanto, poucos são os trabalhos que se dedicam às concretizações do uso do tempo 

escolar para mediações alfabetizadoras que levam ao sucesso. 

Tempo ou tempos são tanto Chronos quanto Kairós. Chronos, além da 

fragmentação e da mensuração, traz também a sequência e a continuidade, por outro 

lado, Kairós é a intensidade. Se o primeiro é o fluir, o segundo é o bordar, a mudança na 

triangulação entre trama e urdidura. Se alegoricamente Chronos é o semear, o jogar a 

lanço e as relações com a agricultura, Kairós é o laçar, caçar, o vigiar o momento 

oportuno, o pastorear e as relações do cuidado com os animais. São os laços, os elos, as 

amarras que dão intensidade e encadeiam os significados no fluir. Mas, como estas 

relações com o tempo se materializam na sala de aula de alfabetização? 

Desta maneira o objetivo deste artigo é mostrar a concretização de práticas 

alfabetizadoras enfocando os usos do tempo de uma professora experiente. Assim, 

procurei compreender o trabalho de uma alfabetizadora no final da carreira, na época 

com 47 anos de profissão, com seus alunos de primeira série (crianças de seis anos)1, 

considerada referência pelos pais e profissionais por conseguir mediar a elaboração do 

aprendizado da leitura e da escrita com a maioria de seus alunos. Este texto enfocará um 

dos aspecto das temporalidades, a simultaneidade e a sincronia. A pesquisa etnográfica 

é a opção metodológica utilizada. A coleta de dados envolveu a observação semanal, em 

uma escola municipal de Cascavel-PR, o acompanhamento semanal das aulas com 

registro em caderno de campo (novembro de 2003/2005) e observação esporádica das 

aulas, conversas informais, entrevistas (2006/2007). Produzindo um corpus de setenta 

(70) registros dos encontros de aulas, mas, a análise neste texto se restringirá a um dos 

dias deste corpus. Em especial, ao quinto registro referente ao início de 2004. 

Na análise, adotam-se alguns preceitos teóricos vigotskianos para compreender o 

movimento e as concepções de tempo cronológico e kairológico levou em consideração 

                                                 
1 A produção dos dados ocorreu na transição para o ensino fundamental de nove anos, no entanto, o 
estado do Paraná, principalmente depois de 1998 com a implantação do FUNDEF, a primeira série do 
ensino fundamental de oito anos era composta majoritariamente por crianças de seis anos.  



as análises elaboradas por Heller (1991), por Thompson (1998), e por Certeau (1994), 

para a compreensão dos processos de improvisação na aula de alfabetização.  

Heller (1991), ao discutir o contato cotidiano como base e reflexo das relações 

sociais, trabalha com as dimensões temporais da vida cotidiana. Assim, a autora elenca 

algumas: a) a irreversibilidade, como a parte orgânica de nossa consciência temporal 

cotidiana; b) o limite e a relação com outras gerações; isto é, a conseqüência da 

irreversibilidade; c) a experiência interior temporal, ou a duração interna, isto é, a 

intensidade e o significado que singularizam detalhes do vivido fazendo minutos 

parecerem segundos ou horas eternas; d) a divisão ou a medida tempo e sua 

distribuição; e) o ritmo do tempo; f) o momento oportuno, como um instante de eleição 

(HELLER, 1991, p. 385-393).   

Tais categorias temporais foram utilizadas por Quiroz (1992) para estudar o 

tempo cotidiano na escola secundária e por Ezpeleta (1992) para compreender o 

trabalho docente “invisível”. Estes aspectos temporais também estão presentes nas 

relações cotidianas da sala de aula, como argumenta Garcia (2000), Teixeira (2003), e 

Viella (2003).  

Embora a noção mais visível do tempo escolar seja regida pela lógica da 

submissão a horários impostos, atividades seqüenciadas prescritas, normas e regimentos 

internos e prescrições externas, pela utilização constante do tempo, pela cronologia dos 

calendários, pelas agendas, pela carga horária, pela hierarquização das disciplinas, por 

entre o tempo esquadrinhado, quantitativo, proponho a destacar singularidades, sujeitos 

anônimos movendo-se entre a noção visível. Alfabetizadoras tentam fazer uso distinto 

do tempo distribuído pelo outro, introduzindo algo que lhes faça sentido. Usando o 

tempo em seu favor.  

Neste uso distinto do tempo prescrito, pelo burlar das regras ou por interpretar 

certas uniformizações de forma singular, ora resistindo, ora parecendo aceitar a 

regulação as professoras alfabetizadoras se constituem. A distinção desta docente é que 

seu trabalho faz-lhe sentido quando exercido com autonomia, inclusive quanto ao uso 

do tempo. Isso se torna visível, entre outras coisas, por compreender qual o objeto de 

seu ensino e o seu objetivo de trabalho. Essa busca pela autonomia implica numa maior 

dedicação, ora cronologicamente, ora em intensidade, ora em aproveitar o momento 

oportuno maior (ou melhor e menor) que as colegas.  

As maiores angústias da alfabetizadora, segundo o que percebi, durante o 

período desta pesquisa e pelo recorte, estão relacionadas à sua autonomia do uso do 



tempo e do uso do seu processo de alfabetização. A principal angústia referia-se as 

ações “pedagógicas” que provocassem uma subtração da sua autonomia na sala de aula, 

tirando-lhe tempo para que as crianças aprendessem ler e escrever. 

Reflexões sobre o ritmo das interações: sincronia e simultaneidade 

 
Um dos elementos para compreender o uso do tempo, é o ritmo. O tempo não 

passa nem veloz nem lentamente, ele é igualmente irreversível, porém, o ritmo do 

tempo muda segundo os períodos históricos (HELLER, 1991). O ritmo seria a 

modalidade concreta do tempo social. Para a autora, o ritmo, expressa-se em diferentes 

níveis no transcurso dos períodos de tempo, passando por fases de intensidade 

diferentes, por momentos de repouso ou ainda de reconstituição, pois, cada época 

histórica produz um ritmo, e este ritmo não é igual ou acessível para todos os grupos 

sociais, sequer para todos os indivíduos de um mesmo grupo. Mesmo que este grupo 

esteja no ritmo de seu tempo. (op. cit., p. 390). 

Ao dirigir-me à sala de aula de alfabetização, nos primeiros encontros em 2004, 

para observar seqüência, continuidade, linearidade e quantificar o uso do tempo, deparo-

me nas aulas desta professora com uma intensidade de atividades e com um ritmo ora 

veloz, ora lento, ora duplicado, em que a primeira e paradoxal experiência foi o 

esquecimento desta pesquisadora em marcar os horários, a quantidade do tempo de cada 

atividade. O ritmo que via e do qual participava era tão intenso e de tanta qualidade que 

a quantidade era o mais invisível. Era no exercício metodológico de digitar o diário de 

campo e o retomar das breves anotações manuscritas que apareciam essas primeiras 

interrogações. O que acontecera naquele dia? Como eu poderia esquecer dos 

marcadores temporais estando lá para tal? Em uma das primeiras idas à turma de março 

de 2004, terminei o dia exausta. Exausta e feliz. Exausta pela intensidade e feliz sem 

saber o porquê. Era como não ver o tempo “passar” e só sentir as interações. Fui 

evidenciando que a minha dificuldade de pesquisadora em marcar os horários derivava-

se daquele ritmo de aula múltiplo. 

O ritmo que a professora conferia ao dia na aula podia ser descrito como 

coordenação de dois distintos movimentos: uma tentativa de simultaneidade na qual 

todos os alunos faziam a mesma atividade simultânea (oralidade, leitura oral, trabalho 

no livro didático, cópia do quadro no caderno) e as atividades baseadas na sincronia, 

isto é, com uma duplicidade ou na variedade de propostas de atividades para grupos 

diferentes ou a mesma atividade com andamento da  execução distinto. 



O quadro a seguir refere-se ao quinto encontro com a turma. A elaboração do 

quadro em si é a quarta descrição sobre aquele dia. A primeira descrição foi rascunhada 

manuscrita ainda na aula. A segunda descrição, digitalizada no dia seguinte, foi 

elaborada das memórias e das anotações de sala, criando o caderno de campo. 

Posteriormente, tive a necessidade de sumarizar os encontros registrados, evidenciando 

uma rotina comparativa dos encontros, ainda procurando por uma cronologia distintiva 

para a intensidade das aulas, elaborando um quadro com colunas. A quarta reescrita 

caracterizou-se pela necessidade de colocar mais colunas no quadro para explicitar 

outros aspectos: o tipo de intervenção da professora, o tipo de agrupamento das crianças 

e o tipo de atividade. Nesta explicitação foi possível, para mim, perceber a alternância 

de ritmos da/na aula. Vale ressaltar também que em outros encontros ocorriam 

alternâncias de ritmos a fim de que as crianças pudessem acompanhar o compasso da 

mediação. 

Denominei atividade simultânea - por exemplo, acompanhar uma leitura linha 

por linha sabendo onde a professora estava lendo, ou acompanhar, todos juntos, a 

escrita no quadro fazendo uma cópia no caderno - mesmo sabendo que a simultaneidade 

não é totalmente possível em turmas heterogêneas, pois algumas crianças adiantam-se e 

outras se atrasam, no entanto, havia um movimento da professora, neste tipo de 

atividade, para cuidar e esperar, passo a passo, em compasso, para que todos 

conseguissem acompanhar o ritmo. Tal ritmo simultâneo era alternado, ao longo do dia, 

tanto pela intensionalidade de duplicidade de andamentos, isto é, pela sincronicidade 

das atividades quanto pelas atividades de transição. 

 

Atividades realizadas na sala de aula 03 de março de 2004 - 23 alunos frequêntes 
Nº Hora Tipo atividade Atividade Agrupa 

mento 
Intervenção Local 

0 13:00 Pré-entrada Professora arruma carteiras/ 
crianças livres 

Livre Poli-
atividade 

Escola 

1 13:15 Entrada/ Sirene Oração, fila Livre Simultânea  Pátio 
2  Entrada Porta, escolha de lugares Dupla Simultânea Sala 
3  Transição Beber água Individu Sincronia Sala 
4 13:25 Matemática oral Calendário Dupla Simultânea  Parede 
5  Matemática oral Numeração dezenas Dupla Simultânea  Quadr

o 
6  Organização para 

atividade 
Distribuição Cola, palito, papel, 
copinho 

Dupla   Livre 
Conversa 

Sala 

7  Matemática, música 
de CD e português 

Colagem de cartões coloridos 
atrás de letras alfabeto 

Individu Sincronia Sala 

8  Transição Colocar para secar, caminhar 
pela sala, sentar e conversar 

Livre Livre  Sala 

9  Matemática/ Classificação das letras pela Dupla Simultânea   Sala 



Português grafia, Conjunto letras retas, 
curvas e mistas. 

carteir
as 

10  Português/SNAO Guardar letras ditadas no 
envelope segundo o ditado 

Dupla Simultânea  Quadr
o 

11  Português/SNAO Letras que sobraram sem ser 
guardadas E,F,O,A 

Individu
al  

Simultânea  Quadr
o/ 
carteir
a 

12 5 min Merenda Higiene, fila, alimentação Semi  Sincronia refeitó
rio 

13  Transição Recolher tarefa casa Livre Livre Sala 
14 5 min Transição Conversa e brincar entre 

crianças. Conversa comigo 
Livre 
 

Livre Sala 

15 15:30 Sirene/Recreio Cordas, ping-pong, bola, 
escada. Correr, esconder, 
brincar, jogar e comer 

Livre poli-atividade Patio, 
Corred
or 
britas 

16  Transição Sirene e agrupamentos para 
acalmar. Não fez fila 

Livre Simultânea Porta 

17 16:00 Português/SNAO Leitura do alfabeto fora da 
ordem 

Dupla Simultânea  Quadr
o 

18  Matemática oral Calendário (dias da semana e 
números ordinais, hoje, ontem, 
amanhã; nomear meses) 

Dupla Simultânea Sala 

19  Português/ Registro  Cabeçalho e início título Dupla Sincronia Sala 
20  Português/ Literatura A VACA MALHADA Coletivo Simultânea Sala 
21  Português/Registro Cópia do título e orientação 

para desenho em casa 
Dupla Sincronia Quadr

o/ 
carteir
as 

22 16:15 Interrupção secretaria Entrega bilhete e rifa Dupla Livre Sala 
23 16:45 Português/ Leitura 

Bilhete 
Leitura fluente - professora 
releitura fluente crianças 

Dupla Simultânea Sala 

24  Leitura/Bilhete Numeração dos parágrafos  Dupla Simultânea Sala 
25  Português/Bilhete Leitura lenta e acompanhar 

com dedo. Com ajuda 
Dupla Simultânea  carteir

as 
26  Matemática/Numero Contar as rifas recebidas Individu  Sincronia Sala 
27  Transição Ajudar achar um bloquinho Livre Livre Sala 
28 17:05 Português/Leitura Literatura e desenho corporal 

JOELHO JUVENAL 
Dupla Simultânea    Sala 

29  Português/oralidade Reconto oral pelos alunos e 
desenho corporal 

Dupla Sincronia Sala 

30 17:15 Sirene/ saída Organizam material Livre Simultânea  Sala 
31  Saída das professoras Conversa com uma mãe Livre Livre Corred

or  
32  Organização da sala Organização material da sala 

Crianças no pátio 
Livre Livre Sala 

Pátio 
33 17:30 Saída da professora  Conversa comigo, mostra o 

livro de poemas de 1965. 
Livre Livre Sala 

 
Embora o registro deste dia possa ser explorado de diferentes formas2 vou 

enfatizar algumas que tornaram-se especiais para esta pesquisa, pois, marca o momento 

                                                 
2 Tais como: número de situações durante o dia, continuidade e a descontinuidade, duração e tipo de 
situações durante o dia, concentração e ritmo das situações antes e depois do recreio, em uma leitura 
vertical, ou relacionar as diferentes dimensões, espaços de trabalho, agrupamentos e modalidade de 
gestão da professora, em uma leitura horizontal. 



no qual passou a ser observável para esta pesquisadora, que uma das características do 

uso do tempo da professora não se reduzia à busca de simultaneidade, mas também a 

sincronia de ritmos diferentes, que era aproveitada. Ao longo do ano letivo a sincronia 

das atividades duplicadas, triplicadas, quadriplicadas foram aumentando em quantidade, 

variedade e em tempo de duração.  

No início do ano letivo em março de 2004, a professora intensificava o trabalho 

com as funções sociais da leitura e o trabalho com a identificação das letras do alfabeto. 

Para o primeiro produzia eventos que utilizava textos que trazia de casa, o livro 

didático, as literaturas e os bilhetes e, para o segundo, a construção de um alfabeto 

móvel pelos alunos.3 O dia deste registro corresponde à etapa final da confecção do 

alfabeto móvel. No dia anterior, encadeando, metade dos alunos havia realizado o 

mesmo trabalho, colagem das letras na cartolina, e esta, neste dia, ajudava a outra parte 

da turma, organizada em duplas.  

Ao ler verticalmente a tabela gostaria de destacar a quantidade elevada de 

atividades que as crianças realizaram. O material utilizado para fazer as atividades não 

mudou muito ao longo do dia, mas sim o que foi realizado com ele em atividades 

menores. Registrei 33 atividades onde as atividades de alfabetização predominam, 

leitura, oralidade, valorização da língua escrita e o trabalho com o sistema de notação 

alfabético ortográfico). 

O dia letivo inicia, para a professora e para as crianças, bem antes da sirene, 

atividade zero. Esses episódios iniciais caracterizados por configurações muito 

semelhantes, 1, 2, 3 conferem um ritmo lento da entrada com poucas atividades no 

período, não obstante a grande agitação corporal das crianças, e a sua livre agregação. O 

ritmo corporal mudava com a sirene, momento em que havia uma correria para tomarem 

seus lugares durante a formação das filas no pátio e uma maior diretividade das 

professoras.  

A partir do quarto episódio o ritmo intensifica-se, passa a ter mais atividades em 

um período menor (embora neste quadro, em especial, a leitura esteja prejudicada pela 

ausência da hora-relógio em todos os itens) e são didaticamente dirigidas, a modalidade 

de agregação é a dupla e o cenário é a sala de aula, exceto para merenda e recreio. Neste 

                                                 
3 O alfabeto foi fabricado papel em tamanho 5 x 5 cm, composto por letras maiúsculas digitadas e 
fotocopiadas, com letras repetidas e algumas quintuplicadas totalizando setenta peças, guardadas em um 
envelope desenhado. No verso foi colado pelas crianças papel cartão colorido (cada criança recebia várias 
cores) e escreviam o nome em cada uma das peças. A elaboração deste material levou uma semana. No 
final todos sabiam escrever o nome sem copiar. Nas semanas seguintes esse material, e seu verso 
colorido, foi usado como material manipulativo nas aulas de Matemática e para a escrita de palavras. 



bloco rítmico, as atividades seis, sete e oito, a colagem dos cartões atrás das letras é 

muito lenta. Era necessário qualidade no trabalho e a escrita do nome próprio atrás das 

fichas é demorada mesmo com a ajuda da dupla. Levam cerca de uma hora trabalhando 

nesta atividade.  

As atividades 9, 10 e 11 são simultâneas e o ritmo é de perguntas e respostas 

muito rápidas para classificar as letras/alfabeto segundo critérios ou dimensões 

matemáticas (curvas, retas, círculos, curva aberta, curva fechada, reta vertical ou reta 

horizontal). A professora “ditava” rapidamente. É um ritmo similar aquele das 

atividades dirigidas, 4, 5, 7, que envolvem a Matemática e o alfabeto. Elas exigiram das 

crianças, além de rapidez, uma atenção concentrada em cada um dos eventos. Nas 

atividades iniciais de Matemática, elas respondiam às perguntas como se fosse um jogo 

de pingue-pongue.  

As atividades 12, 13, 14, 15 e 16, que envolviam a higiene, a merenda e o 

recreio, apesar de se tratar de uma maior movimentação, são atividades com um ritmo 

com poucas descontinuidades, com poucas diferenças entre uma e outra. Depois do 

recreio, nas atividades 17, 18, 19, 20 e 21, o ritmo muda novamente com atividades de 

interrupção e descontinuidade rápidas, são atividades breves em que a atenção é menos 

exigida. 

O ritmo das atividades planejadas depois do recreio foi marcado pela interrupção 

da secretária escolar para a distribuição das rifas para a Páscoa. A secretária usa cerca 

de trinta minutos, mais de um minuto por criança, para chamar cada criança pela ordem 

do livro de chamada, entregar-lhe o bloquinho com as rifas, anotar na sua ficha o 

número das rifas que a criança levou e chamar a seguinte. Como nessa atividade o ritmo 

era demasiadamente lento e a atenção desnecessária, as crianças começam a conversar 

entre si e a brincar. A professora precisou intervir e pediu licença para passar uma 

atividade: orientou que eles continuassem a desenhar sobre o livro “Vaca Malhada”, que 

era uma atividade para casa.  

Depois da distribuição das rifas, as atividades planejadas foram alteradas para 

fazer uso oportuno daquela situação. Assim nas atividades 23, 24, 25, 26, e 27, a 

professora orienta a leitura do bilhete aos pais que acompanha a rifa: leitura fluente da 

professora, leitura lenta e acompanhada pelas crianças, contagem e marcação dos 

parágrafos do bilhete, releitura de parágrafos, e, finalmente, uma atividade matemática 

de contar os bilhetes recebidos e numerá-los. Na atividade 28, poucos minutos antes de 

acabar a aula, volta-se ao esquema planejado. 



Um dos marcadores da mudança do ritmo eram as atividades que envolviam, 

geralmente, o movimento corporal pela sala, que também denomino de atividades de 

transição. As atividades 3, 8, 13, 14, 16 e 27 tinham estas características. Vale ressaltar 

que para as atividades de transição não é dada muita ênfase nos estudos sobre os 

processos pedagógicos. No entanto elas se mostraram relevantes para o encadear da 

professora. Tratava-se também de um tempo das crianças. 

A sétima atividade tem uma característica rítmica diferente. A professora orienta 

dois trabalhos distintos ao mesmo tempo, há que sincronizá-los: fazer a colagem e 

ajudar o colega a escrever os nomes na montagem do alfabeto. A organização espacial 

das carteiras, em dupla, foi prevista para tal trabalho. O ritmo das duplas não é o 

mesmo. Trata-se de um ritmo dual, um ritmo que denominei de sincrônico ou paralelo. 

Embora juntas, nesta atividade, faziam uso distinto do tempo. Se para as crianças o 

ritmo era lento, para a professora o ritmo era intenso, pois havia que sincronizar o 

atendimento para cerca de quinze duplas que tinham demandas acontecendo em ritmos 

diferentes. Esta sétima atividade era necessária para que a atividade dez se realizesse. 

Tal atividade, envelope de alfabeto móvel, iniciada neste momento, será uma atividade 

quase diária por todo mês de março, e vai diminuindo decaindo até o dia das mães4, em 

maio. 

O dia de aula é encerrado por outro bloco com o ritmo mais lento. Ali, ao 

contrário da leitura da literatura “Vaca Malhada” da qual a professora exigiu atenção, 

esta não foi exigida, pois tratava-se de (re)ouvir a leitura do livro “Joelho Juvenal”, 

desenhar olhos no joelho ou joelhos nas juntas dos dedos da mão, ouvir e recontar o 

reconto oral pelos colegas e depois organizar o material para ir para casa. As atividades 

31, 32 e 33 que são inexistentes para a maioria das crianças, embora demais professoras 

realizassem com grande agilidade a fim de sair da escola e assumir outros 

compromissos, a professora desta turma fez sem pressa, como se necessitasse 

desacelerar o ritmo. Ela conversou com uma mãe e lhe explicou o desenvolvimento de 

seu filho, organizou seu material no armário enquanto conversava com a faxineira e 

comigo, mostrava-me um livro de poemas que usou em 1965 e o trabalho que havia 

planejado para o dia seguinte. 

                                                 
4 A entrega do envelope com o alfabeto, demonstrando que a criança já sabia todas as letras, era o 
presente de dia das mães em 2004, e foi muito mais significativo que outras produções que fizeram. Para 
a turma de 2005 este trabalho encerrou em meados de março e o envelope foi para os pais como presente 
de páscoa. 



A exigência de tarefas bem feitas, naquela turma correspondia por um lado ao 

respeito pelo tempo que é necessário para que isso seja possível, e, por outro, ao esforço 

para que os alunos aprendam a se organizar para que o trabalho fique melhor. Isso faz 

com que os trabalhos das crianças tenham tempos de elaboração diferentes. 

O ritmo expressa-se em diferentes níveis do transcurso dos períodos de tempo, 

passa por regulares e sucessivas fases (de intensidades diferentes), por momentos de 

repouso e de atividade ou ainda de reconstituição. O ritmo como “a modalidade 

concreta do tempo social”, não pode ser confundido com a divisão, descontinuidade/ 

continuidade, mas sim, com o seu encadeamento.  

O ritmo que a professora conferia ao seu dia com as crianças, do ponto de vista 

da professora, era de um trabalho intenso. Para as crianças um ritmo ora de trabalho 

intenso; ora de transição e liberdade corporal; ora de lentidão e tentativa de aperfeiçoar 

um desenho, uma leitura dedicada, uma produção de texto, um desafio matemático; ora 

de poros de tempo livre escolha e livre agregação. 

Os poros de “tempo livre” foram conquistados ao longo do ano letivo, mas já 

manifestados desde este episódio, à medida que as crianças alcançavam determinado 

objetivo. Finalizado um grupo de atividades, recebiam “permissão” para se 

movimentarem pela sala, brincarem, jogarem ou conversarem. Mas também existiam 

poros de tempo livre coletivos, muitas vezes, durante as atividades de transição, por 

exemplo, os momentos de colar a folha mimeografada no caderno, ou de beber água 

fora da sala, ou jogar jogos de tabuleiro no fundo da sala. Para a professora, no entanto, 

era um ritmo sem poros, denso e intenso. Não havia momentos de não trabalho. Essa 

densidade, intensidade e significado parecia secundarizar a percepção da extensão do 

intervalo de tempo cronológico destinado à professora, isto é, pareciam ser mais que 

quatorze horas semanais regendo a sala e mais que vinte horas na escola.  

Mesmo quando havia uma atividade simultânea, coletiva e única para todos os 

alunos, havia uma multiplicidade de tarefas próprias da ação docente: administrar o 

tempo que resta, verificar os que estão mais rápidos para invocar que aguardem ou 

providenciar nova atividade ou pedir capricho e melhoramento, ou pedir que ajudem um 

companheiro mais lento, manter o encaminhamento da sincronia para a maioria da 

turma, ajudar os retardatários para que avancem e assim acompanhem as atividades, 

administrar a atenção voluntária e involuntária dos alunos e os ajudar a hierarquizar os 

motivos da atenção; manter a progressão no trabalho, a distribuição do material que 

eventualmente faltasse, o registro de questões sobre o desenvolvimento das crianças ou 



sobre o que retomar, o deslocamento (corporal ou de voz) entre os alunos, dar respostas 

pontuais às perguntas dos alunos e atender aos adultos que frequentemente batem à 

porta e, também, eventualmente, falar com a pesquisadora que ocasionalmente está no 

fundo da sala ou andando. 

Essa multiplicidade de tarefas docentes lembra um maestro (já que falo de 

ritmos) que dirige ou é o regente de uma orquestra, na qual alguns músicos não 

dominam totalmente a partitura ou não querem respeitá-la e outros que estão ainda 

iniciando o conhecimento do instrumento. Creio que por este motivo, a palavra regência 

de sala, ou professora regente, parece para nós, professores, ainda mais adequada que 

outras. Alegoricamente, como se o ritmo fosse marcado pela dupla batuta: giz e 

apagador.  

A multiplicidade das atividades descritas aconteciam quando o ensino era 

simultâneo ou em sincronia. Esse é um dos elementos distintivos do trabalho desta 

professora, provavelmente, aprendido no início de sua trajetória docente quando tinha 

turmas multisseriadas na escola rural. Trata-se da coordenação concomitante de grupos 

realizando tarefas diferentes em ritmos diferentes e, às vezes, em espaços diferentes 

para a elaboração conceitual (VYGOTSKY, 2001). O atendimento individual ocorria ao 

mesmo tempo em que um outro grupo fazia uma atividade de leitura ou escrita com 

pouca ajuda e, ao mesmo tempo, outro grupo fazia outra atividade (ou termina uma 

anterior) autonomamente. Esta mediação se mostrou efetiva para a elaboração 

conceitual. 

A sincronia de trabalhos paralelos com as crianças poderia explicar por que a 

professora raramente apressava seus alunos na conclusão de determinadas tarefas e por 

que gastava uma parte significativa do tempo atendendo aos alunos em suas carteiras.  

Por outro lado, se os alunos se dedicavam por um longo tempo a determinadas 

atividades era porque existia uma ênfase para que o trabalho fosse bem feito, com 

atenção, com capricho, o desenho com detalhes, o texto grande lido repetidas vezes ou a 

leitura bem entendida. Este tempo que parecia tempo perdido ou tempo “atrasado” 

olhando para os episódios isolados, ganhou outra dimensão na observação de uma longa 

cadência e decadência dos episódios, o tempo perdido revelou-se rico de significados,  

sentidos, mediações e apropriações, que fizeram diferenças qualitativas no aprendizado 

da leitura e da escrita. A sincronia em turmas não homogêneas, quanto ao 

desenvolvimento, acontece, conforme, observa Certeau (1994), como um “golpe”, 



“cruzamentos possíveis de duração e ritmos heterogêneos” (p.102) em tirar vantagem 

daquilo que poderia lhe desfavorecer. 

Em ambos os movimentos, na busca pela simultaneidade ou na sincronia de 

atividades paralelas, a alfabetizadora priorizava o tempo para o ensino. Seu ensino 

também era duplo: trabalhava livro de ciências, e chamava atenção para o desenho ou 

para a alfabetização; trabalhava o livro de geografia chamando atenção para a 

matemática, ou trabalhava o livro de matemática, chamando atenção para os elementos 

textuais dos problemas matemáticos e sua leitura etc. 

Assim, como nos alerta, Olgária Matos (1994), ritmo não é apenas a distribuição 

da cronologia. Ritmo é o ajuste das interações, o ajuste entre a simultaneidade, a 

sincronia na sucessão da diacronia; entre tensão e relaxamento intelectual, ajuste entre o 

movimento dos alunos e da professora, entre a intensidade da atenção voluntária e a 

leveza da transição. Ritmo é o ajuste entre a cronologia (a distribuição e encadeamento) 

e a kairologia, o momento oportuno, o tempo estratégico 

Reflexões sobre os momentos oportunos 

 
A noção de tempo cronológico, medido, utilitário e espacializado não esgota as 

possibilidades da dimensão temporal humana. Há uma dimensão mais qualitativa e 

subjetiva da temporalidade humana, isto é, um tempo que se expressa pelo recheio ou 

pelo preenchimento de significados e valores. Há, nas sobreposições e dobras dos 

movimentos temporais, tensões, e a possibilidade de surgir momentos de oportunidade. 

Esses momentos são singulares para se fazer algo que foge à noção de ordem 

convencionada, de sequência rígida e contínua. Segundo Zarifian (2002) este é tempo 

devir: 

[...] não manifesta sua existência a não ser de maneira amplamente 
subterrânea, ainda que totalmente efetiva. É preciso fazer um 
verdadeiro esforço para entrevê-lo e leva-lo em conta nas condutas 
sociais. Sua realidade e sua importância são amplamente abafadas 
pelo tempo espacializado e sua ditadura. (ZARIFIAN, 2002, p. 15) 

  

Assim, concordo com Zarifian quando diz que tanto a realidade quanto a 

importância do tempo-devir ou dos momentos oportunos são abafados e isso dificulta 

observar a opacidade desses momentos na alfabetização. Algumas vezes, ou na maioria 

das vezes, ficamos presos às observações cronológicas e espacializadas. O aspecto 

oportuno do tempo apresenta-se “subterraneamente”. Ora como amarrações no avesso 



da trama, ora como o ponto de mudança da própria trama e ora como bordado sobre a 

trama. Essa noção de temporalidade é tratada por Certeau (1994), como uma “janela de 

oportunidade”, verificada em momentos de dispersão ou de tensão surgem como as 

oportunidades criativas. As oportunidades de criar, de formar, e também o tempo de 

formação. Assim, as relações que as pessoas mantêm tanto com o tempo espacializado, 

quantitativo quanto com o tempo qualitativo afetam de forma significativa as diferentes 

relações construídas com outras pessoas. É o tempo do vínculo, do percurso pessoal e 

do tempo acumulado, do significado, do aproveitamento dos momentos oportunos. 

É importante relembrarmos que o tempo estratégico, o momento oportuno na 

palavra grega é kairós. Na sua origem, como explica Matos (1994), “indica a abertura 

triangular na tecelagem de fios e a corrente de fios ora elevada ora reclinada ou ainda 

atravessada por um repuxo mais forte” (p. 253). Quando se promove a abertura 

inesperada, ocasional na triangulação dos fios, forma-se um ponto a partir do qual é 

possível haver uma transformação. Kairós é o momento da legibilidade e da visibilidade 

de um acontecer: é o instante de seu reconhecimento. Como apreensão de um presente 

que se constrói com os fios e motivos de um bordado, como no sentido etimológico de 

Kairós, o momento da “conhecibilidade”. (MATOS, 1994, p. 253) 

O ritmo é dado pelo ajuste entre Kairós - o tempo estratégico, momento 

oportuno, apropriado para determinada ação - e Chronos - o tempo espacializado, 

mecanicamente mensurável. O ajuste entre a simultaneidade e a sequência. Assim, na 

sala de aula, o pouco tempo cronológico disponível pode ser compensado pelos 

momentos oportunos aproveitados pelas professoras em sala de aula. 

Para exemplificar, posso afirmar que muitas das mediações mais significativas 

para os alunos sobre o aprendizado da leitura, ocorria também quando era pedido para 

“parar tudo, fazer uma atividade corporal”, assim, então, iniciar a audição da leitura de 

um livro de literatura. Estes momentos eram significativos para os alunos. Ou a “deixa” 

para explicar para alguma criança enquanto caminhava pelas carteiras observava as 

possíveis relações entre grafema e fonema ocorriam depois uma conversa muito banal 

entre as crianças, mas aproveitada; ou ainda de improviso, recuperando de memória 

outros acontecimentos e aproveitando o conhecimento do objeto.  

No quadro acima exposto, este aproveitar o momento, se materializa nas 

atividades 23, 24, 25, 26, 27, isto é, na supressão da atividade planejada para incluir o 

trabalho com o bilhete encaminhado pela secretaria escolar. Embora a secretária tenha 

usado trinta minutos do tempo burocraticamente para a entrega do bilhete e rifa, a 



professora usou vinte minutos cronológicos para algumas atividades que 

proporcionaram as crianças entenderem não apenas o texto no gênero bilhete, mas 

também o objetivo da rifa e da arrecadação financeira. 

No entanto, convém ressaltar que o improviso, a que me refiro, nada tem a ver 

com o espontaneísmo, pois, segundo Certeau (1994), há uma diferença entre a 

improvisação e espontaneidade. O espontâneo corresponde a algo inédito, que acontece 

pela primeira vez, não pensado; a improvisação, diferentemente, baseia-se em 

experiências anteriores. A iniciação é repleta do aspecto espontâneo, mas, o improviso é 

coordenado pela memória. 

Ao improvisar durante a aula, a professora usa sua experiência mais ampla, 

utilizando seu repertório de vivências acumuladas em décadas de alfabetizadora. 

Aproveitar o momento oportuno para mediar, aproveitar a ocasião para uma ação, 

bordar sobre a trama do tempo é lidar com uma dimensão temporal. A improvisação é 

feita apoiada em saberes já consolidados, fórmulas antigas ou “receitas” memorizadas 

que deram certo. A improvisação, aqui, na sala de aula de alfabetização, retoma em cada 

professora, saberes do ensino da leitura e da escrita aprendidos em outras décadas. 

Nos momentos de improviso da professora, no descrito acima, e em outros 

momentos apareciam os “recordos” de outros planejamentos e de outros modos de 

alfabetizar, de modos seculares de conhecimentos específicos da aula. Metaforicamente, 

tira um coelho de uma cartola, não por mágica, mas porque, em outros tempos, muitos 

coelhos foram colocados. Aproveitar momentos oportunos pode ser para antecipar, ou 

inverter, ou reverter o ritmo de uma aula, para introduzir ou recuperar algo, para não 

deixar passar uma mediação oportuna, ou enfatizar e fazer devagar de forma que facilite 

a imitação e facilitando a imitação oportuniza aprendizados. No uso do tempo em uma 

sala de aula pela alfabetizadora, essa coordenação de ações emerge, segundo Heller 

(1991), tomando-se em consideração o trabalho e a experiência interior temporal do 

tempo vivido. 

Passar de carteira em carteira, conferindo os trabalhos (neste dia as atividades 9, 

11, 21, 25), era uma das atividades mais constantes que a professora desenvolvia 

enquanto seus alunos realizavam tarefas indicadas. Durante o trabalho, ela privilegiava 

este contato com os alunos. O que diferencia um professor de outro, nesses momentos é 

como ela os aproveita para as mediações, ou não, em função da sua conhecibilidade do 

objeto e do objetivo. 



As conversas mantidas com os alunos de carteira em carteira mostraram que a 

maioria deles atribuiu um papel importante a essa forma de atendimento. São nesses 

momentos, que a professora apontava e assinalava erros, sugeria correções, fazia com 

que cada aluno modificasse suas respostas que não estavam adequadas. Chamava a 

atenção para o traçado das letras, sobre o capricho, sobre o conteúdo, sobre os detalhes 

do desenho. É basicamente um momento oportuno para a interação e a mediação. 

Parece à primeira vista que ela perdia muito tempo nesta atividade, mas, esta acaba 

sendo um diferencial para o uso do tempo. É andando pela sala que escolhe o momento 

para interagir, expor as respostas, soluções e relações estabelecidas por determinada 

criança, a partir daquilo que encontra com uma criança, orienta a todos:  

A professora experiente e orientada para o aprendizado das crianças mostra que 

a distribuição do tempo para o ensino na sala de aula de alfabetização é um tempo não 

farto, que precisa diariamente ser conseguido, capturado. “Precisa-se arranjar tempo 

para o que precisa ser feito” (Caderno de campo, 2004).  

A organização do tempo, e até a quantificação do mesmo, pode ser diferente 

quando se relaciona com distintas prioridades, com o planejamento, o conhecimento do 

objeto a clareza de seus objetivos no aprendizado da leitura e da escrita e as 

peculiaridades e especificidades de cada turma evidenciando uma multiplicidade de 

usos e consumos não passivos. Aproveitar cada momento (existente ou inventado) de 

contato para ensinar tem a ver com o domínio da professora sobre o objeto, o desejo que 

todos aprendam, mesmo que precisem de tempos, durações e abordagens diferentes e a 

noção do tempo necessário e disponível.  

Para concluir, na busca por compreender o trabalho de alfabetizadoras 

experientes, destaco que a adesão a uma “nova” metodologia de alfabetização (ou a 

adesão a um novo discurso) não significa, na prática, abrir mão de outra aprendida em 

outras décadas, elas convivem como não excludentes dentro de uma mesma história de 

formação e emergem, repentinamente, como repentes ou improvisos. 

Uma nova compreensão das relações de ensino e do papel do professora nos 

processos de mediação dos conhecimentos sobre a língua escrita exige um exercício que 

implica no reconhecimento da multiplicidade de formas de apropriação do lugar 

docente; que essas apropriações expressam-se em práticas sociais. Isto é: “Compreender 

estes enraizamentos exige (...) que se tenha em conta as especificidades do espaço 

próprio das práticas culturais, que não é de forma nenhuma passível de ser sobreposto 

ao espaço das hierarquias e divisões sociais” (CHARTIER, 2000, p. 28). 



Em segundo lugar, olhar para os aspectos temporais e cronológicos da sala de 

aula, a distribuição do tempo, a frequência das atividades, a cadência e a decadência dos 

objetivos, complementaridade ensino e aprendizado, os ritmos e os momentos 

kairológicos ou oportunos traz contribuições significativas para compreender os 

processos de ensino/aprendizado e a sala de aula. Assim como os outros aspectos 

temporais propostos por Heller, a saber, irreversibilidade e limite e tempo vivido 

oferecem contribuições significativas para a compreensão do processo de formação 

docente.  

Em terceiro lugar, pensar com o conceito e não apenas sobre ele (tempo físico 

intervalos homogêneos e o tempo cotidiano heterogêneo) compreender o indivíduo com 

quem produzia os “dados” e seus aspectos temporais e com os conceitos de tempo para 

compreender a alfabetização. Não apenas ela, mostrou-se uma categoria fundamental 

para compreender a realidade escolar. 

Ao ressaltar os processos de apropriação desses lugares e os usos das práticas de 

ensino (legítimas ou não), penso em contribuir para a compreensão dos processos 

alfabetizadores a partir das relações que as alfabetizadoras estabelecem com as crianças 

e seus espaços/lugares/tempos, bem como das relações que estabelecem com o ensino e 

a alfabetização, na sala de aula pelo tempo vivido. Conforme enfatiza, Hébrard (2000), 

“se você é capaz de descrever bem o que acontece na escola, o que é a escola, você é 

capaz de mudá-la um pouquinho” (p.7). Ao investigar as astúcias de alfabetizadoras e 

suas relações temporais, o objetivo foi o de compreender, a partir dessas práticas, e 

visualizar concretizações sobre as quais se constroem mundos sociais possíveis.  
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