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Resumo

Este ar ti go apre sen ta aná li ses pro du zi das a par tir de in ves ti ga -
ção et no grá fi ca re a li za da em uma es co la pú bli ca de en si no fun -
da men tal, lo ca li za da na pe ri fe ria de Cu ri ti ba (PR). 
O ma te ri al em pí ri co foi ob ti do a par tir de ob ser va ções re a li za -
das du ran te um pe río do de tre ze me ses em uma sala de aula de
ter ce i ra sé rie, de en tre vis tas re a li za das com a pro fes so ra e com
os alu nos, e pelo exa me de do cu men tos. O foco re cai so bre as
prá ti cas de uma pro fes so ra bem su ce di da e so bre a or ga ni za ção
do tem po na sala de aula. As aná li ses fo ram de sen vol vi das a
par tir de três ca te go ri as: dis tri bu i ção do tem po, mo men to
opor tu no e rit mo.
Os re sul ta dos do es tu do per mi ti ram am pli ar a com pre en são so -
bre as re la ções en tre o tem po es co lar, o en si no e a ava li a ção.
Indi cam a ne ces si da de de se pen sar a tem po ra li da de da sala de
aula a par tir de duas di men sões - chro nos e ka i rós - que, no
caso em es tu do, se co or de nam e se ajus tam na si tu a ção de en si -
no, abrin do es pa ço para uma es tra té gia de tra ba lho que pri vi le -
gia o aten di men to in di vi du al aos alu nos; e mos tram, tam bém,
for mas de uso do tem po que se apre sen tam como sig ni fi ca ti vos
es pa ços de pro du ção de re la ções no co ti di a no es co lar. 

Pa la vras-chave

Tem po es co lar - Etno gra fia - Prá ti cas es co la res - Ensi no
 fundamental.
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The wealth of the wasted time

Tâ nia Ma ria F. Braga Gar cia
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Abstract

This ar ti cle pre sents analy ses ba sed on an eth no grap hic
in ves ti ga ti on car ri ed out at an ele men tary sta te scho ol in the
outs kirts of Cu ri ti ba, PR (Bra zil). 
The fi eld ma te ri al was ob ta i ned from ob ser va ti ons of a third
year class made along thir te en months, in ter vi ews with pu pils 
and te a cher, and from the exam of do cu men ta ti on. The fo cus
is di rec ted to the prac ti ces of a suc cess ful te a cher and to the
or ga ni za ti on of time in the class ro om. Three ca te go ri es are at
the root of the analy ses con duc ted here: dis tri bu ti on of time,
right mo ment, and rhythm.
The results of this study advance the understanding of the
relationships between time in school, teaching, and
evaluation. They indicate the need to reflect upon the
temporality of the classroom in terms of two dimensions –
chronos and kairós – which in the case under study coordinate 
and adjust themselves in the teaching environment, making
room for a work strategy that privileges the individual
attention to pupils. These dimensions also reveal forms of
employing time that establish important settings for the
production of relationships in the school everyday life.
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Com pre en der a sala de aula sig ni fi ca não
ape nas dis cu ti-la do pon to de vis ta da cons ti -
tu i ção e da trans mis são de con te ú dos cog ni ti -
vos e sim bó li cos, isto é, da cul tu ra es co lar,
como tam bém do pon to de vis ta das suas ca -
rac te rís ti cas pró pri as, seus mo dos, seus rit mos
e ri tos, sua lin gua gem, seu ima gi ná rio, ele men -
tos que com põem, na pers pec ti va de For quim
(1993), uma cul tu ra da es co la. 

Nes sa di re ção é que se ori en tou a in ves ti -
ga ção et no grá fi ca cu jos re sul ta dos são par ci al -
men te apre sen ta dos a se guir (Gar cia,1996).
Par tin do-se do pres su pos to de que a cul tu ra da
es co la não exis te de for ma in de pen den te, e que 
se cons ti tui a par tir de re la ções so ci a is mais
am plas, po de-se dis cu tir as prá ti cas que são
cons tru í das e re cons tru í das no co ti di a no da es -
co la, pela ação de pro fes so res, pais, alu nos e
tam bém das pes so as que com põem a hi e rar quia 
do sis te ma es co lar. 

A in ves ti ga ção foi de sen vol vi da em uma
es co la pú bli ca onde se re a li zou o tra ba lho de
cam po, par ti cu lar men te com a ob ser va ção das
ati vi da des em uma sala de ter ce i ra sé rie do
en si no fun da men tal, cuja pro fes so ra - La u ra -
foi iden ti fi ca da como bem su ce di da, tan to pela
es co la quan to pe las fa mí li as e pe los pró pri os
alu nos, por que en si na bem e por que suas
tur mas cos tu mam ter al tos ín di ces de
apro va ção.1

Os pro ces sos de aná li se et no grá fi ca
(Rock well, 1985; Ezpe le ta; Rock well, 1989;
Erick son, 1984) con tri bu í ram para que, en tre
os di ver sos as pec tos ob ser va dos na ro ti na da -
que la sala de aula, a for ma como o tem po era
dis tri bu í do e or ga ni za do se cons ti tu ís se em ob -
je to de es tu do, bus can do-se ex pli ci tar suas re -
la ções com as prá ti cas de ava li a ção e com as
for mas de in te ra ção es ta be le ci das en tre a pro -
fes so ra e os alu nos.

No âm bi to des te ar ti go es ta rão sen do
pri vi le gi a das ape nas al gu mas aná li ses so bre a
for ma de dis tri bu i ção do tem po no in te ri or da
sala de aula ob ser va da e suas re la ções com os
re sul ta dos de en si no que a pro fes so ra ob tém.

Te cen do o “fio das ho ras”: a
ro ti na na sala de aula

No iní cio da in ves ti ga ção, as ob ser va -
ções re sul ta ram em re gis tros que des cre vi am a 
sala de aula sem dar-lhe uma face es pe cí fi ca,
fa zen do-a se me lhan te a qual quer ou tra sala,
de qual quer ou tra es co la, do pon to de vis ta
dos ri tu a is.

A pro gres são do tra ba lho de cam po e
das aná li ses per mi tiu ajus tar o foco de aten -
ção para uma for ma de tra ba lho se gun do a
qual La u ra al ter na o aten di men to co le ti vo
com o in di vi du al, com pre do mi nân cia ab so lu -
ta des te úl ti mo. Este as pec to da ro ti na não
cor res pon de aos qua dros ge ra is usa dos para
des cre ver as sa las de aula tra di ci o na is, nas
qua is o que se ouve é fun da men tal men te a
voz do pro fes sor em au las ex po si ti vas, po si ci o -
nan do-se este, fí si ca e psi co lo gi ca men te, à
fren te de seus alu nos.

As au las de La u ra são, na sua ma i or par -
te, de di ca das à ati vi da de de per cor rer as car -
te i ras dos alu nos apon tan do fa lhas no
tra ba lho que está sen do de sen vol vi do, su ge -
rin do al te ra ções, es cla re cen do dú vi das e cha -
man do a aten ção so bre er ros e as pec tos
ne ga ti vos, seja do pon to de vis ta do con te ú do 
ou da for ma. Pro por ci o nal men te a essa aten -
ção in di vi du a li za da, são pou cos os mo men tos 
de ex pli ca ção ou ex po si ção re gis tra dos, como
for ma de aten di men to co le ti vo à clas se, du -
ran te todo o pe río do de ob ser va ção.

De for ma ge ral, as au las co me çam com
um mo men to em que a pro fes so ra en ca mi nha
a ati vi da de a ser re a li za da, que pode ser uma
le i tu ra de tex to, um exer cí cio ou a com ple -
men ta ção de uma ta re fa ini ci a da em ou tro
dia. Pa re ce ha ver um en ten di men to, por par te
de La u ra, de que deve dar al gu mas in for ma -
ções aos alu nos ao iní cio de tra ba lho. No en -
tan to, não foi pos sí vel ob ser vá-la, du ran te o
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tra ba lho de cam po, em au las ex po si ti vas
con ven ci o na is.

Suas ex po si ções são bre ves e as au las são
mais cen tra das nas ati vi da des do pró prio alu no,
que po dem ser ca rac te ri za das mais como exer cí -
ci os. Nem sem pre há in di ca ções cla ras de como a 
ta re fa deve ser exe cu ta da, a lá pis ou ca ne ta, por
exem plo, ou mes mo so bre o tipo de res pos ta que 
a pro fes so ra es pe ra de seus alu nos.

Logo a se guir, ela en ca mi nha a ta re fa
para a so lu ção, mu i tas ve zes re sol ven do as
ques tões pro pos tas em con jun to com os alu -
nos, oral men te. A or dem de “po dem co me çar”
ou “po dem fa zer” tem, al gu mas ve zes, o sig ni -
fi ca do de “po dem es cre ver as res pos tas que já
ela bo ra mos oral men te”. 

O iní cio do tra ba lho pe los alu nos, na
 maioria das ve zes, é mar ca do por in da ga ções
so bre a data, so bre o uso de lá pis ou ca ne ta nas
res pos tas, so bre a ne ces si da de ou não de ca be -
ça lho. Na evo lu ção do tra ba lho, as per gun tas se 
am pli am para ques tões mais es pe cí fi cas que um 
ou ou tro alu no le van ta, na in ten ção de es cla re -
cer per gun tas ou enun ci a dos que não es tão
cla ros ou são am bí guos, ou ain da ou tros as pec -
tos de con te ú do que não fo ram per fe i ta men te
com pre en di dos.

A dú vi da de um alu no, ao ser es cla re ci da,
em boa par te das ve zes pa re ce pro du zir a com -
pre en são para ou tros alu nos, hi pó te se que se
pode le van tar a par tir dos olha res que di ri gem
ao co le ga que ques ti o nou, e mes mo à pro fes so -
ra que res pon de, ati tu de se gui da pe los atos de
apa gar com a bor ra cha algo que foi es cri to e,
de po is, no va men te es cre ver. 

Tal ati tu de, ob ser va da com bas tan te fre -
qüên cia, foi mos tran do que, em bo ra não se
ma ni fes tas sem, ou tros alu nos tam bém ne ces si -
ta vam da que le es cla re ci men to, apro ve i tan do-o 
para efe tu ar al te ra ções na ta re fa em de sen vol -
vi men to. É pos sí vel su por que os alu nos re co -
nhe çam esse mo men to como im por tan te no
sen ti do de to mar con ta to com a ta re fa e en ten -
der o que deve ser fei to: qua se sem pre, fi cam
aten tos.

Em ge ral, as ati vi da des con ti nu am sen -
do fe i tas pe los alu nos, acom pa nha dos por
 Laura em suas car te i ras, até a hora do lan che.
Esse tem po, que se se gue à eta pa ini ci al do tra -
ba lho diá rio e que se pro lon ga até o re cre io,
 revelou à pes qui sa do ra, logo a prin cí pio, uma
das fa ces in tri gan tes da ação do cen te nes ta
sala de aula: La u ra, con si de ra da pro fes so ra
res pon sá vel e bem su ce di da pe los re sul ta dos
que ob tém com seus alu nos em ter mos de
apro va ção, pa re cia es tra nha men te de i xar as
ta re fas - mes mo aque las apa ren te men te de
rá pi da e sim ples so lu ção - es ten de rem-se por
um tem po ex ces si va men te lon go.

A im pres são de um tem po des per di ça -
do, de um tem po pou co apro ve i ta do para o
tra ba lho, além de con fli tar com a ima gem de
pro fes so ra exi gen te e or ga ni za da, de i xa va ex -
pos ta uma in tri gan te ques tão: se La u ra per de
tan to tem po, como é que seus alu nos apren -
dem? Se o tem po para en si nar já é con si de ra -
do tão pe que no, como é que ela dá con ta dos
con te ú dos?

Algu mas ques tões fo ram se colocando a 
par tir dos re gis tros e ano ta ções fe i tas em
cam po: o que faz a pro fes so ra du ran te o lon -
go tem po que trans cor re na exe cu ção das ati -
vi da des, mes mo as mais sim ples? Com o que
se ocu pam os alu nos? So bra tem po? Se sim,
como é usa do? O tem po gas to é ne ces sá rio à
re a li za ção do tipo de ta re fa pro pos ta? Qu an to 
tem po ela de di ca aos di fe ren tes ti pos de ta re -
fa que deve re a li zar, in clu si ve à ava li a ção? Ela 
usa apro xi ma da men te o mes mo tem po para
aten der cada um dos alu nos? Ou, ain da: do
pon to de vis ta pe da gó gi co, que sig ni fi ca dos a 
tem po ra li da de tem na sala de aula?

O tem po: per gun tan do por seu
pa pel

Os rit mos cí cli cos e bi o ló gi cos têm in tri -
ga do a men te hu ma na há mu i to tem po. A ra -
zão tem bus ca do, por di fe ren tes vias, res pos tas 
para a per gun ta: o tem po teve um iní cio?
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Na mi to lo gia gre ga, por exem plo, Cro nos
(Tem po) nas ce de Gaia (Ter ra) e Ura no (Céu), e
gera Zeus, a ma i or di vin da de do Olim po. É in te -
res san te re lem brar que Cro nos mu ti la seu pai a
pe di do de Gaia, toma seu lu gar no tro no do
Uni ver so e de vo ra seus fi lhos ao nas ce rem para
evi tar que al gum de les o des tro nas se, cum prin -
do a pre vi são de um orá cu lo. Zeus so bre vi veu
por que Cro nos foi en ga na do. 

Gerd Bor nhe im, no tex to in ti tu la do A in -
ven ção do Novo, cha ma a aten ção para a ri que -
za das ex pe riên ci as e das in ter pre ta ções do
tem po atra vés do cur so da his tó ria, afir man do
que “são ra ros os con ce i tos que po dem
 ostentar uma pro di ga li da de tão gran de de
abor da gens, to das como que a mos trar a ines -
go ta bi li da de do tema” (1994, p.103).

Bus can do as fon tes des sa dis cus são no
pen sa men to oci den tal, en con tra-se na Fí si ca
de Aris tó te les a afir ma ção de que o tem po é
eter no e é a me di da do mo vi men to, po rém na
pers pec ti va do an tes e do de po is. Para o fi ló so -
fo, tal pers pec ti va - o an tes e o de po is - po de ria 
ser ex pli ca da, tal vez, pela ação da alma hu ma -
na a con tar, o que co lo ca va a exis tên cia da ir re -
ver si bi li da de do mun do sob a res pon sa bi li da de
do ho mem.

A tra di ção bí bli ca le vou al guns fi ló so fos
à de fe sa da idéia de que o tem po foi cri a do em
dado mo men to. Con tra ri a men te, pen sa do res
como Gi or da no Bru no ou Eins te in de fen di am a
idéia de um tem po eter no. A ciên cia con tem po -
râ nea con ti nua po le mi zan do so bre a pos si bi li -
da de de se com pre en der o tem po como uma
ilu são ou como uma pro pri e da de fun da men tal
do Uni ver so.

Ilya Pri go gi ne, Prê mio No bel de Qu í mi ca
em 1977 por suas con tri bu i ções à ter mo di nâ -
mi ca do não-equilíbrio, ao dis cu tir o nas ci men -
to do tem po cha ma a aten ção para o fato de
que esta qua es tio dis pu ta ta pode ser re to ma da
sob uma nova pers pec ti va. Para ele, a idéia de
evo lu ção num mun do es tá ti co e de ter mi nis ta -
como aque le que a ciên cia clás si ca des cre via -
tor nou-se di fí cil de ace i tar, as sim como o

tem po eter no é in com pa tí vel com o uni ver so
evo lu ti vo. 

Di an te do Uni ver so trans for ma do pela
idéia de evo lu ção con tí nua tra zi da pela te o ria
dar wi ni a na, a Fí si ca não pode de i xar de con si -
de rar o im por tan te con cei to da ir re ver si bi li da -
de, que é uma das con di ções de exis tên cia das 
es tru tu ras en con tra das nos pro ces sos afas ta -
dos do equi lí brio. Nes sa nova for ma de com -
pre en der o uni ver so, o par or dem/de sor dem
tor na-se in dis pen sá vel para a in ter pre ta ção
das re a li da des que se apre sen tam. Isto é par ti -
cu lar men te in te res san te quan do se con si de ra
que um “sis te ma em equi lí brio não tem e nem
pode ter his tó ria: ape nas pode per sis tir em
seu es ta do, em que as flu tu a ções são nu las”
(Pri go gi ne, 1991, p.42).

Pri go gi ne in sis te que a ir re ver si bi li da de
é uma pro pri e da de co mum a todo Uni ver so e
afir ma a exis tên cia sem pre re la ci o na da de
dois ele men tos di a lé ti cos, um ele men to cri a -
dor de or dem e ou tro - tam bém cri a dor - de
de sor dem. Se isso acon te ce, já não se pode
acre di tar que, como pen sa va Aris tó te les, so -
mos os res pon sá ve is pelo apa re ci men to do
an tes e do de po is.

Pa re ce exis tir, para aquele au tor, uma
fle cha do tem po co mum a todo Uni ver so,
tem po po ten ci al que “está sem pre já aqui, em
es ta do la ten te, que não exi ge se não um fe nô -
me no de flu tu a ção para ac tu a li zar-se” (1991,
p.60), afir man do que a exis tên cia des sa fle cha 
do tem po, co mum aos sis te mas fí si cos e ao
ho mem, tal vez seja o fato que me lhor ex pri me 
a uni da de do Uni ver so.

Do pon to de vis ta da ciên cia, en tão,
qual é o pa pel do tem po? Para Pri go gi ne, não
é ilu são - como pen sa va Eins te in - nem dis si -
pa ção: o tem po é cri a ção. O con cei to de ir re -
ver si bi li da de e a exis tên cia des sa fle cha do
tem po co mum a todo o uni ver so, que tra zem
con si go a dis cus são so bre a ins ta bi li da de, a
mu dan ça, o aper fe i ço a men to, a evo lu ção, a
his tó ria, tam bém são acom pa nha dos pela
idéia de que não se pode pre ver o fu tu ro da
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vida ou da so ci e da de ou do Uni ver so, já que,
den tro des sa pers pec ti va, o fu tu ro per ma ne ce
aber to.

Do pon to de vis ta so ci o ló gi co e to man -
do-se como re fe rên cia o tra ba lho de Agnes Hel -
ler (1991), a ir re ver si bi li da de dos acon te ci men -
tos e dos fa tos como con cei to não apa re ce no
pen sa men to co ti di a no. Con tu do, a ir re ver si bi li -
da de como fato está pre sen te de for ma or gâ ni -
ca na cons ciên cia tem po ral co ti di a na, que re -
co nhe ce a pas sa gem do tem po numa exis tên cia 
em que o pas sa do é fixo e o fu tu ro, aber to. O
em pre go fre qüen te de ex pres sões como “o que
pas sou, pas sou”, ou “o que não tem re mé dio,
re me di a do está”, de no ta a di fi cul da de que se
tem para ace i tar a ir re ver si bi li da de.

O tem po da vida co ti di a na, para Hel ler, é
an tro po cên tri co e, por tan to, re fe re-se a um
“ago ra” par ti cu lar. A ex pe riên cia tem po ral, nes -
sa es fe ra, só é in flu en ci a da pelo de sen vol vi men -
to da ciên cia quan do esta pro duz pos si bi li da des
de ação. Des sa for ma, os con ce i tos ci en tí fi cos
re la ci o na dos ao tem po aca bam não in ter fe rin do
na for ma como se ope ra com a tem po ra li da de na 
vida co ti di a na, mes mo para quem ad qui riu
 conhecimentos so bre a te o ria da re la ti vi da de ou
so bre os fe nô me nos ir re ver sí ve is.

Do pon to de vis ta da vida so ci al, a or ga ni -
za ção e a dis tri bu i ção do tem po são, para Hel ler, 
cada vez mais im por tan tes. Ain da que o tem po
não pas se nem mais ve loz nem mais len ta men te, 
é pos sí vel afir mar que o rit mo muda em di fe ren -
tes pe río dos ou épo cas. Para a au to ra, com
 freqüência a vida co ti di a na ne ces si ta ser re or de -
na da ou re es tru tu ra da em vir tu de da ace le ra ção
no rit mo dos acon te ci men tos his tó ri cos. 

Ou tra ca te go ria uti li za da por Hel ler na
aná li se do tem po co ti di a no é o mo men to. Para
ela, “cu an to más rá pi do es el rit mo de la his to -
ria, tan to más im por tan te es apro ve char el mo -
men to” (1991, p. 392). Nos con ta tos co ti di a nos 
e tam bém no pla no da ati vi da de po lí ti ca, a es -
co lha do mo men to apro pri a do para a ação é de
ex tre ma im por tân cia. A de fi ni ção do tem po de
con clu são de uma ta re fa, ou do ho rá rio que se

mar ca para um en con tro, é ex pressão do mo -
men to apro pri a do - ou opor tu no - pre sen te
na vida co ti di a na e que pos si bi li ta a con vi vên -
cia so ci al, as su min do di fe ren tes ca rac te rís ti -
cas em di fe ren tes con tex tos.

Além das três ca te go ri as tem po ra is con -
si de ra das ob je ti vas - dis tri bu i ção do tem po,
rit mo e mo men to -, Hel ler apon ta ou tra,
 subjetiva: o tem po vi vi do. As ex pe riên ci as
tem po ra is in te ri o res, par ti cu la res de cada
 indivíduo não po dem ser ex pres sas em cor res -
pon dên cia ab so lu ta com o tem po efe ti va men -
te trans cor ri do.

Ao ex plo rar as pec tos de su per po si ção
en tre o tem po vi vi do e o tem po pen sa do,
 Gaston Ba che lard (1988) cita Min kows ki:

Por ve zes o tem po do eu pa re ce pas sar mais

de pres sa que o tem po do mun do; te mos a im -

pres são de que o tem po trans cor re ra pi da men -

te, a vida nos sor ri e so mos fe li zes; por ve zes,

ao con trá rio, o tem po do eu pa re ce re tar dar-se 

em com pa ra ção com o do mun do; o tem po en -

tão se eter ni za, sen ti mo-nos aca bru nha dos e o 

té dio toma con ta de nós. (p.89)

Para Ba che lard, esta é uma re a li da de
psi co ló gi ca que não pode ser com pre en di da
como uma “aná li se ba nal da im pres são de
lan gor que nos faz achar o tem po com pri do”.
Ain da do pon to de vis ta psi co ló gi co, a idéia
de ex ten são no tem po é, para o au tor, “se cun -
dá ria e só exis te quan do o jul ga mos lon go de -
ma is”. Há mes mo uma re la ção in ver sa en tre a
ex ten são psi co ló gi ca de tem po e a sua ple ni -
tu de: “Qu an to mais um tem po é ocu pa do,
mais ele pa re ce cur to”. Essa ob ser va ção po de -
ria ser o fun da men to de um con cei to es sen ci -
al: “Ve ría mos en tão a van ta gem que há em
fa lar de ri que za e den si da de mais do que de
du ra ção” (1988, p.41).

Nes sa pers pec ti va, afir ma-se que o tem -
po vi vi do é sub je ti vo, já que cada um tem o
seu pró prio tem po, in flu en ci a do pela fan ta -
sia, pela me mó ria, pela ima gi na ção, e tam bém 
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pe los con ta tos so ci a is. A re la ção en tre a ex pe -
riên cia in te ri or de tem po ra li da de e o grau das
ex pe riên ci as in te ri o res não é uma re la ção que
va ria na pro por ção di re ta: é o con te ú do do
acon te ci men to que de ter mi na se a ex pe riên cia
in te ri or re pre sen ta um cur to ou um gran de es -
pa ço de tem po (Hel ler, 1991, p.393).

Essa ques tão é cen tral quan do se vol ta a
aten ção para as for mas usu a is de or ga ni za ção
do tra ba lho es co lar que, por exem plo, pri vi le gi -
am o cum pri men to sin cro ni za do de ta re fas
idên ti cas, de fi nem pa drões de apren di za gem ao 
fi nal de da dos pe río dos - me ses, bi mes tres , se -
mes tres - e sub me tem os tem pos in di vi du a is à
tem po ra li da de das ta re fas em cur so, e ig no ran -
do, de cer ta for ma, a exis tên cia das ex pe riên ci -
as re la ci o na das a essa di men são sub je ti va da
tem po ra li da de.

A aná li se das for mas como se dis tri bui e
or ga ni za o tem po na es co la de hoje tor na-se
mais fe cun da quan do se bus cam com pre en der
tam bém suas ra í zes. Que re la ções a tem po ra li -
da de es co lar guar da com a evo lu ção da no ção
ge ral de tem po? Em que mo men to se es ta be le -
ce a se ri a ção, o rit mo, a su ces são de ati vi da des,
a ro ti na, ele men tos tem po ra is que mar cam a
cul tu ra da es co la e que são en con tra dos nas
mais di fe ren tes sa las de aula?

Ao re a li zar uma “aná li se só cio-histórica
de al guns mo men tos de ci si vos na evo lu ção es -
co lar no oci den te”, pela aná li se par ti cu lar da si -
tu a ção na Fran ça e em Ge ne bra, André Pe ti tat
(1993) afir ma que é pos sí vel es ta be le cer uma
re la ção en tre a tem po ra li da de es pe cí fi ca dos
Co lé gi os, cri a dos e mul ti pli ca dos no pe río do
que vai da Re nas cen ça às vés pe ras da Re vo lu -
ção Indus tri al (sé cu los XIV a XVIII), e as pro fun -
das mo di fi ca ções nas no ções de tem po que
ocor re ram nes se pe río do.

Cri a dos ori gi nal men te para fa ci li tar o
aten di men to a es tu dan tes sem re cur sos, agru -
pan do-os em lo ca is onde ha via alo ja men to e
ali men ta ção, os Co lé gi os trans for ma ram-se
pro gres si va men te em es ta be le ci men tos de en -
si no, subs ti tu in do o cos tu me de os es tu dan tes

ir in di vi du al men te até os pro fes so res pela im -
po si ção de um mes tre aos alu nos agru pa dos.
Essa mu dan ça foi acom pa nha da por trans for -
ma ções em re la ção ao con tro le dos mes tres
so bre os alu nos e às ma té ri as en si na das. Os
cur sos li vres da Ida de Mé dia per dem o es pa ço, 
e a gra du a ção sis te má ti ca nos es tu dos marca,
a par tir da se gun da me ta de do sé cu lo XV, as
re la ções pe da gó gi cas com a rí gi da or de na ção
em gra us e clas ses.

É in te res san te des ta car que a di vi são do
dia em ho rá ri os é pro pos ta por Me lan chton,
se gun do Pe ti tat, em 1528, jun ta men te com a
su ges tão de se pa ra ção dos alu nos em gra us e
a de fi ni ção de uma cer ta or dem na es co lha
dos tex tos para es tu do. A gra du a ção, que
tam bém in tro duz uma ma i or or dem, se jus ti -
fi ca va pela pre o cu pa ção dos pe da go gos pro -
tes tan tes e je su í tas do sé cu lo XVI em aten der
ao grau de de sen vol vi men to da cri an ça e do
ado les cen te, en ten di dos ago ra como di fe ren -
tes dos adul tos, de cuja vida co me çam a não
mais par ti lhar. Na es co la, a vida dos alu nos se
sub me te a uma nova tem po ra li da de, di fe ren te 
da exis ten te no am bi en te fa mi li ar ou na rua.

Se na es co la, an tes, o tem po do alu no
era dado pelo seu pró prio rit mo, ago ra é de fi -
ni do em ho rá ri os e pe río dos, mar ca dos por re -
ló gi os e si ne tas pre sen tes des de o sé cu lo XV.
O tem po do re ló gio, que se tor na rá o tem po
da ciên cia, in fil tra-se nas ati vi da des so ci a is
para me dir, re gu lar, fi xar, sin cro ni zar: “Os
alu nos dis põem de um tem po li mi ta do para
as si mi lar de ter mi na das ma té ri as, para en tre -
gar os te mas e para apre sen tar-se aos exa mes” 
(Pe ti tat,1993, p.79).

Essa ex pro pri a ção do tem po do alu no é,
para Ma ri a no Engui ta, cor res pon den te à ex -
pro pri a ção do tem po do tra ba lha dor as sa la ri a -
do em re la ção ao pro ces so de tra ba lho. O
ob je ti vo da es co la é en tão, se gun do esse au -
tor, “dis por do tem po e da ca pa ci da de efe ti va
dos alu nos, em lu gar de per mi tir que o fa çam
eles mes mos” (1989, p.175). E isto, para ele,
se ma ni fes ta no con tro le que o pro fes sor faz
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so bre os ho rá ri os, na sua an gús tia em or ga ni zar 
as ati vi da des de for ma que o tem po es te ja sem -
pre ocu pa do.

Esse tipo de or ga ni za ção, além de não
per mi tir que se per ca tem po, pois “o tem po é
ouro”, tem por fi na li da de evi tar de sor dens na
sala de aula, ca rac te ri zan do-se pois como dis -
ci pli na dor. No en tan to, para Engui ta, o re sul ta -
do des sa ação do pro fes sor aca ba sen do mais
do que isso: ela é a an te ci pa ção da “jor na da de
tra ba lho sem po ros”. A con se qüên cia des se pri -
vi le gi a men to da or ga ni za ção bu ro crá ti ca do
tem po, para o au tor, é a frag men ta ção, a nor -
ma li za ção e a re com po si ção do tem po do alu no 
“na for ma de um que bra-cabeça de ati vi da des
que ele não pla ne jou nem é ca paz de com pre -
en der” (p.175).

Admi tin do como ade qua da tal in ter pre -
ta ção de Engui ta, po der-se-ia ques ti o nar, con -
tu do, se na sala de aula não ha ve ria ou tras
fa ces des sa ques tão que pre ci sa ri am ser in ves ti -
ga das: re co nhe cen do o pro fes sor como pre sen -
ça or ga ni za do ra, não exis ti ri am ações efe ti vas
dos alu nos ca pa zes de in ter fe rir na or ga ni za ção 
do tem po es co lar?

André Pe ti tat cha ma a aten ção para o
fato de que a essa nova no ção de tem po es co lar 
- sub di vi di da e con tro la da - que foi in tro du zi -
da pe los co lé gi os, as so cia-se uma ou tra que
for ne ce as ba ses ins ti tu ci o na is para a se le ção: a 
de ren ta bi li da de e de in ten si da de do tra ba lho
es co lar, de ava li a ção do ren di men to es co lar:
“na base das clas si fi ca ções de alu nos e de todo
o sis te ma de com pe ti ção pos to para fun ci o nar,
en con tra mos essa nova re la ção com o tem po”
(1993, p.92).

Des sa for ma, as trans for ma ções ocor ri das 
nas no ções de tem po têm uma cor res pon dên cia 
com as trans for ma ções ob ser va das nas for mas
de tra ba lho es co lar e, ain da, cri am es pa ço para
o sur gi men to de uma con cep ção de ava li a ção
fun da men ta da no jul ga men to das ha bi li da des
dos alu nos em cum prir ra pi da men te suas ta re -
fas e de se man ter em ati vi da de cons tan te, num 
tem po sem va zi os, “sem po ros”.

Esses ele men tos re la ci o na dos à or ga ni -
za ção do tem po es co lar es tão pre sen tes ain da
hoje na cul tu ra da es co la, seja na for ma como
as ati vi da des são se qüen ci a das, se ri a das e
 distribuídas nas gra des de ho rá ri os, seja na
for ma como se es ta be le cem cri té ri os de jul ga -
men to quan to aos re sul ta dos dos tra ba lhos
que os alu nos re a li zam.

Encer rar ou cum prir um pro gra ma de
en si no, clas si fi car os alu nos em len tos ou
 rápidos, iden ti fi car os alu nos atra sa dos ou
adi an ta dos, de fi nir quem vai ser apro va do ou
vai re tor nar para cum prir no va men te o mes -
mo pro gra ma - es tas e ou tras ques tões são
co ti di a na men te re a fir ma das pelo pro fes sor e
pela es co la, cons ti tu in do-se em con vic ções
que, em bo ra even tu al men te pos tas em dis -
cus são, per ma ne cem mar can do o tra ba lho em 
sala de aula.

Qu an do ge ne ri ca men te des cri tas, as es -
co las de fato or ga ni zam o tem po le van do em
con si de ra ção os as pec tos até aqui apon ta dos.
No en tan to, as abor da gens crí ti cas so bre a es -
co la têm co lo ca do ên fa se na idéia de que o es -
pa ço es co lar não é ape nas um es pa ço de
re pro du ção so ci al, mas tam bém de pro du ção.
Por tan to, é pre ci so in da gar so bre as pos si bi li -
da des de sur gi men to de ou tros ele men tos que 
com põem a cul tu ra da es co la e que po dem de -
fi nir ou tras re la ções en tre a tem po ra li da de e a 
or ga ni za ção do tra ba lho es co lar.

É ne ces sá rio re a fir mar, com Pe ti tat, que 
não exis te aqui um es que ma bi ná rio em que a
ação da es co la se re su me à re pro du ção da do -
mi na ção de uma clas se so ci al, es que ma que
ape nas sim pli fi ca ao ex tre mo as re la ções da
es co la com o po der so ci al e po lí ti co, e que é
“(...) im pró prio para ex pli car as re la ções que a
es co la man tém com to das as es fe ras so ci a is,
com to dos os ‘pa ta ma res em pro fun di da de’
cuja evo lu ção no tem po se gue rit mos di ver -
gen tes, que se en tre cru zam e se in flu en ci am
re ci pro ca men te” (1993, p.262).

Ain da, para o mes mo au tor, a es co la, re -
pro du to ra em um cer to ní vel, con tri bui em
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ou tro ní vel para a mu dan ça so ci al, por ser tam -
bém um es pa ço de pro du ção:

Sua ação ex plí ci ta no que se re fe re a cer tos va lo -

res ou nor mas cul tu ra is de fi ni das se fará im plí ci -

ta, para não di zer to tal men te in cons ci en te, em

ou tros ní veis. Sem pre pa re cen do ex clu si va men -

te vol ta da para a ve ne ra ção à or dem es ta be le ci -

da, ela par ti ci pa, a des pe i to de si mes ma e de

ma ne i ra in di re ta, para ul tra pas sar esta or dem.

(1993, p.263)

Po de-se re to mar, ago ra, a idéia de Ilya
Pri go gi ne (1991, p. 74) re la ci o na da à ir re ver si -
bi li da de, quan do a fir ma que “os sis te mas ins tá -
ve is avan çam para um fu tu ro que não pode ser
de ter mi na do, por que ten de rão a co brir tan tas
pos si bi li da des (...) quan to es ti ver à sua dis po si -
ção”. As dis cus sões so bre os efe i tos cri a ti vos do 
tem po po dem con tri bu ir para que se en ten dam
al guns as pec tos da tem po ra li da de na sala de
aula de La u ra e de seus alu nos de uma for ma
me nos cris ta li za da, es tá vel e po bre.

A dis tri bu i ção do tem po e o ensi no

Do pon to de vis ta do de sen vol vi men to do 
seu tra ba lho, La u ra re ve la-se uma pro fis si o nal
ex tre ma men te or ga ni za da, que en fa ti za, em di -
fe ren tes con ver sas e en tre vis tas, a ne ces si da de
de pla ne jar a sua ação: “Não gos to de fa zer
tudo de qual quer je i to... Eu gos to de pla ne jar,
de or ga ni zar, de cor ri gir”. 

Sa ben do do tem po que ne ces si ta para
aten der seus alu nos em sala, ela não ad mi te
che gar para o tra ba lho sem um pla ne ja men to
ri go ro so do que pre ci sa ser fei to, a cada dia.
Para La u ra, dis tri bu ir bem o seu tem po é, de
fato, fun da men tal. Ao dar sua opi nião so bre o
que é um pro fes sor com pe ten te, des ta ca a or -
ga ni za ção como qua li da de in dis pen sá vel, além
do es tu do: 

Eu vejo as sim o pro fes sor com pe ten te: or ga ni za -

do. Eu acho o pon to es sen ci al a or ga ni za ção,

por que quan do você não é or ga ni za da, é duro.

Mes mo que o pro fes sor te nha pre pa ro, cul tu ral -

men te..., mas não se or ga ni za, na hora de tra -

ba lhar faz uma con fu são! Então eu acho que a

com pe tên cia vai mes mo por aí, do pro fes sor se

or ga ni zar, pro cu rar sa ber, es tu dar,...

Que con se qüên ci as tem essa sua for ma
de pen sar so bre o de sen vol vi men to das suas
ta re fas? A par tir de uma pre vi são ini ci al men te 
fe i ta com ou tras pro fes so ras da mes ma sé rie,
para cada bi mes tre, La u ra dis tri bui os con te ú -
dos em pla ne ja men tos se ma na is que vão sen -
do atu a li za dos no de cor rer do tra ba lho. Isto
per mi te que não se acu mu lem con te ú dos que
não fo ram tra ba lha dos, evi tan do que, ao fi na -
li zar um pe río do, ela pre ci se con clu ir as sun tos 
apres sa da men te, pro ble ma usu al men te apon -
ta do por pro fes so res em pes qui sas e no co ti -
di a no da es co la.

A or ga ni za ção de ta lha da de seus pla nos 
con so me um tem po sig ni fi ca ti vo. Por isso,
além dos ho rá ri os de per ma nên cia na es co la
para es tu do, pre pa ro e cor re ção de ta re fas,
La u ra re ser va ho ras das suas no i tes, em casa,
para ati vi da des tais como con fe rir os ca der nos 
dos alu nos: “(cor ri gir) me toma um bom tem -
po... Porque o meu ho rá rio pra es co la, em
casa, é das oito até a me ia-noite, me ia-noite e 
pou co. Nes se ho rá rio que eu faço (as co i sas)
pra es co la. Então, é um tra ba lho cons tan te e
diá rio,...”

Além da dis cus são so bre a dis tri bu i ção
do tem po no sen ti do de cum prir to das as ta re -
fas de cor ren tes de sua pro fis são, aqui está em
ques tão a jor na da de tra ba lho da pro fes so ra,
que não ga ran te a ela ho ras pa gas para exe cu -
tar tais ta re fas, na for ma como ela en ten de ser 
ade qua da. No caso do sis te ma mu ni ci pal a
que per ten ce a es co la de La u ra, são ga ran ti -
das qua tro ho ras de per ma nên cia se ma nal
que, no en tan to, se mos tram in su fi ci en tes
 diante da quan ti da de de co i sas a re a li zar e
que Per re noud (1993) ca rac te ri za como
“ dispersão”.
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Tam bém do pon to de vis ta da dis tri bu i -
ção do tem po de tra ba lho com os alu nos, Per re -
noud apon ta a mul ti pli ci da de de ta re fas
pró pri as da ação do cen te, mes mo quan do se
tra ta de ati vi da de que apre sen ta cer ta uni da de
te má ti ca e de tem po: ad mi nis trar o tem po que
res ta, a aten ção dos alu nos, a in dis ci pli na, a
pro gres são no tra ba lho, a dis tri bu i ção do ma te -
ri al, o re gis tro de ques tões a se rem re to ma das
mais tar de; ob ser va ções a ano tar; dar res pos tas
pon tu a is às per gun tas dos alu nos; cor ri gir tra -
ba lhos em cur so ou já con clu í dos. 

Para ca rac te ri zar tal mul ti pli ci da de de ta -
re fas do pro fes sor, Per re noud usa a me tá fo ra
do ma es tro que di ri ge uma or ques tra na qual
al guns mú si cos não do mi nam to tal men te a
par ti tu ra ou não a que rem res pe i tar, e que se
apli ca ao ob ser va do na sala em es tu do. A cada
mo men to da ati vi da de de aten di men to
 individual, a aten ção de La u ra se con cen tra
 sobre o tra ba lho de um dos alu nos em par ti cu -
lar - quan do ela ve ri fi ca e cor ri ge mu i tos
as pec tos ao mes mo tem po - mas tam bém se
des lo ca ra pi da men te para vá ri os ou tros alu nos: 
mes mo es tan do de cos tas para a clas se, fre -
qüen te men te se di ri ge a al guns de les fa zen do
in da ga ções do tipo “Já aca bou?” ou ain da
“Como é que vai aí?” 

Na pers pec ti va de Per re noud, essa
dis per são, que im pli ca a exe cu ção si mul tâ nea
de múl ti plas ta re fas, pode ser en ten di da como
um as pec to po si ti vo do tra ba lho de en si nar que 
“dá sen ti do ou in te res se à prá ti ca de lu tar
con tra a an gús tia ou con tra o abor re ci men to”,
mas tam bém pode ser ca rac te ri za da “como
uma ne ces si da de fun ci o nal, res pon den do à
so li ci ta ção de to mar mu i tas pe que nas de ci sões
em cur to es pa ço de tem po e pode ma ni fes tar
tam bém uma di fi cul da de de or ga ni za ção”
(1993, p.69).

Mer gu lha da nas ati vi da des de acom pa -
nha men to e cor re ção dos tra ba lhos dos alu nos,
La u ra se man tém em ati vi da de du ran te todo o
tem po em sua sala de aula. É in te res san te
apon tar aqui a idéia de sen vol vi da por

 Bachelard (1988) de que, em re la ção ao tem -
po, “é pre ci so nos de fen der mos dele ou uti li -
zá-lo, con for me nos lo ca li ze mos na du ra ção
va zia ou no ins tan te re a li za dor” (p.37). Des se
pon to de vis ta, o tem po é fun da men tal men te
des con tí nuo e a du ra ção tem um ca rá ter de
con du ta, de obra: “(...) di an te de uma ação
bem es tu da da num pro je to bem ex plí ci to, a
or dem dos atos cons ti tu in tes do mi na tudo. A
idéia de ex ten são do tem po é se cun dá ria”
(p.41).

Nes sa pers pec ti va, po de-se afir mar que
La u ra ocu pa seu tem po em sala de aula de
for ma den sa. Essa den si da de em re la ção ao
que se re a li za num dado in ter va lo pa re ce, de
fato, tor nar se cun dá ria a ex ten são do tem po
para a pro fes so ra. Isso po de ria ex pli car por -
que ela não apres sa seus alu nos na con clu são
das ta re fas e por que gas ta uma par te sig ni fi -
ca ti va do tem po aten den do os alu nos em suas 
car te i ras.

Por ou tro lado, os alu nos se de di cam
por um lon go tem po em cada ati vi da de, não
ten do sido pos sí vel ob ser var, du ran te o tra ba -
lho de cam po, mo men tos em que um cur to es -
pa ço de tem po dos alu nos es ti ves se sen do
dis tri bu í do - ou frag men ta do - na exe cu ção
de vá ri as ta re fas. Isso po de ria ser en ten di do
como um dos fa to res que de ter mi na um cli ma
de cal ma, de pou ca agi ta ção, nes sa sala de
aula. Pa re ce ha ver tem po para tudo que se ne -
ces si ta fa zer.

Mas esta não pa re ce ser uma si tu a ção
ge ne ra li za da. Andra de (1990), num es tu do
 etnográfico vol ta do à com pre en são do fra cas -
so es co lar, apon ta que a dis tri bu i ção do tem -
po não pri o ri za o en si no. Além dis so, cha ma a
aten ção para o fato de que o ri gor no con tro le 
do tem po pa re ce exis tir, na es co la por ele pes -
qui sa da, ape nas com re la ção à pon tu a li da de
na che ga da dos alu nos, pu nin do-se e ex pon -
do à hu mi lha ção aque les que se atra sam. Após 
o iní cio da aula, o ri gor em re la ção ao tem po
de en si no não se con fi gu ra: “A or ga ni za ção
do gru po, na for ma de ad ver tên ci as, im po si -
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ção da or dem e dis ci pli na, ab sor ve a ma i or par -
te do tem po e da ener gia da pro fes so ra” (p.31).

As ati vi da des de La u ra, em sala, não de fi -
nem um tem po pe que no para o en si no, tal
como Andra de iden ti fi cou em seu es tu do. Pelo
con trá rio, esta se re ve lou no de cor rer do tra ba -
lho de cam po a ati vi da de mais fre qüen te e que
ocu pa o ma i or tem po den tro da sala em es tu do. 
Essa pri o ri za ção do en si no tam bém não con fir -
ma os re sul ta dos de pes qui sas so bre o tem po
dos es tu dan tes re fe ri dos por Engui ta, que mos -
tram que “só se apro ve i ta en tre um quar to e um 
ter ço do tem po es co lar para a ins tru ção” (1989, 
p.179).

Tal vez uma ob ser va ção apres sa da das
ati vi da des na sala de aula de La u ra pu des se
con du zir à con cor dân cia com Engui ta e com a
pes qui sa de Andra de. Con tu do, a per ma nên cia
pro lon ga da nes se es pa ço mos trou que o tem po
apa ren te men te per di do, de fato não o era. A
pro fes so ra ocu pava a ma i or par te de seu tem po
en si nan do e aten den do, de for ma in di vi du a li -
za da, seus alu nos.

Ou tro as pec to apon ta do pelo es tu do de
Andra de (1990) foi a ar bi tra ri e da de no con tro le
do tem po, que se re ve la na for ma como as pro -
fes so ras “es ten dem cer tas ati vi da des que lhe são 
pra ze ro sas” (p.31), mes mo quan do as  crianças já 
es tão ma ni fes tan do seu té dio. Essa si tu a ção não 
en con trou cor res pon dên cia na sala de La u ra, na
qual o tem po é or ga ni za do se gun do ou tros cri -
té ri os que não o pra zer da pro fes so ra: as ati vi da -
des pa re cem se es ten der mu i to mais em fun ção
da ação in ten ci o nal de aten der os alu nos du ran -
te a re a li za ção da ta re fa.

A for ma de con tro le do tem po usa da por
La u ra não in clui a prá ti ca ha bi tu al men te apon -
ta da de ace le rar ta re fas ou apres sar a con clu são 
das mes mas, “pon do-se fim ao tra ba lho an tes
que te nha ter mi na do” (Jack son,1968, p.16, ci -
ta do por Engui ta, 1989, p.175). Ain da que La u -
ra per ma ne ça aten ta ao trans cur so do tem po e
ao rit mo do tra ba lho, pa re ce ha ver, tam bém
nes se as pec to, um rom pi men to com as for mas
de dis tri bu i ção do tem po des cri tas em al guns

es tu dos que se re fe rem ao fato de que as ati vi -
da des são in ter rom pi das pelo pro fes sor sem
con si de rar o in te res se ou a evo lu ção do tra ba -
lho dos alu nos. Em cer to sen ti do, na sala de
aula ob ser va da, os alu nos tam bém con tri bu -
em para di men si o nar o tem po das ati vi da des
pro pos tas pela pro fes so ra. 

Ape sar de La u ra afir mar que dis tri bui o
tem po dis po ní vel de for ma a aten der to dos os
alu nos, al guns de les per ce bem que, nes sa dis -
tri bu i ção, o tem po que cabe a cada um não é
ne ces sa ri a men te o mes mo. A ob ser va ção con -
fir mou que isso de fato ocor re, ain da que não
ti ves se sido pos sí vel iden ti fi car os cri té ri os
que a pro fes so ra uti li za para fa zer a di vi são
do tem po de aten di men to. As ob ser va ções
mos tra ram, no en tan to, que em de ter mi na dos 
mo men tos ela se con cen trou mais tem po so -
bre o tra ba lho de al guns dos alu nos apon ta -
dos como os que te ri am mais di fi cul da des. 

Do pon to de vis ta, por tan to, da dis tri -
bu i ção do tem po de tra ba lho, tan to seu quan -
to dos alu nos, La u ra pa re ce dar pri o ri da de ao
en si no, con se guin do con tem plar os con te ú -
dos pre vis tos e pro por as ta re fas de fi ni das
pela es co la para a sé rie em que atua. Po de-se
afir mar que, em bo ra se ad mi ta que a de ci são
so bre as ta re fas a re a li zar e o modo de re a li -
zá-las es te ja cen tra da na pro fes so ra, esta de -
ci são pa re ce con tem plar tam bém al gu mas
ne ces si da des dos alu nos: além de tra ba lhar
so bre os con te ú dos de en si no e de se rem
aten di dos nas ta re fas, eles con ver sam, brin -
cam e riem, o que pode ser um in di ca ti vo de
que o tem po tam bém per ten ce a eles.2

O mo men to opor tu no

Pas sar de car te i ra em car te i ra, con fe rin -
do as li ções, é uma das ati vi da des mais cons -
tan tes que La u ra de sen vol ve en quan to seus

Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 25, n. 2, p. 109-125, jul./dez. 1999 119

2. Ver, a esse res pe i to, aná li se de sen vol vi da em tra ba lho an te ri -
or, no qual foi ex plo ra da a ques tão do do mí nio de re gras da in te ra -
ção em sala de aula, por par te dos alu nos. (Bu e no e Gar cia, 1994).



alu nos re a li zam ta re fas in di ca das. Ao dis tri bu ir
seu tem po de tra ba lho, ela pri vi le gia o con ta to
com os alu nos, um a um. É nes ses mo men tos
que olha as li ções de casa, apon ta e as si na la er -
ros, su ge re cor re ções, faz com que cada alu no
mo di fi que suas res pos tas que não es tão ade -
qua das. Cha ma a aten ção para o tra ça do das le -
tras, so bre o ca pri cho no ca der no, so bre o
con te ú do que está sen do tra ba lha do. Aten ta,
pede ta re fas aos que fal ta ram ou es que ce ram
os ca der nos.

As en tre vis tas re a li za das com os alu nos
mos tra ram que a ma i o ria de les atri bui um pa pel
im por tan te a essa for ma de aten di men to que
La u ra uti li za pre do mi nan te men te em suas au las, 
para que pos sam se sair bem na apren di za gem
dos con te ú dos. Na con cep ção da pro fes so ra, tal -
vez o me lhor mo men to para en si nar seja este,
em que o erro, ou o equí vo co, ou a fa lha aca ba -
ram de acon te cer. Per ce bi dos pela pro fes so ra,
po dem ser ime di a ta men te re vis tos pelo alu no. A
in ter fe rên cia de La u ra no tra ba lho re cen te men te 
de sen vol vi do, ou em de sen vol vi men to, per mi te
que a dis cus são do erro ou sua cor re ção ocor ram 
num mo men to mu i to pró xi mo ao da sua pro du -
ção pelo alu no.

À me di da que a pro fes so ra vai se des lo -
can do de car te i ra em car te i ra, tam bém as dú vi -
das vão sen do es cla re ci das, ha ven do ain da a
pos si bi li da de de que os alu nos que es tão mais
dis tan tes, na que le mo men to, se apro xi mem e
pe çam ex pli ca ções. Des sa for ma, a cor re ção dos 
ca der nos que La u ra faz, em sua casa, trans for -
ma-se mu i tas ve zes em ati vi da de de con fe rir o
efe i to fi nal das suas ob ser va ções e in ter fe rên ci -
as ocor ri das du ran te a re a li za ção dos tra ba lhos
na sala de aula. 

Essa es tra té gia de aten di men to in di vi du al, 
que po de ria ser vis ta como um con tro le exa cer -
ba do so bre a pro du ção do alu no, em ou tra pers -
pec ti va pa re ce per mi tir que este de sen vol va suas 
ati vi da des com uma mar gem re du zi da de er ros
ou equí vo cos e com uma gran de mar gem de se -
gu ran ça, já que La u ra per ma ne ce aten ta du ran te 
mu i to tem po a es sas re a li za ções in di vi du a is.

Enten de-se que seja pos sí vel es ta be le cer
uma es tre i ta re la ção des se pro ce di men to com
os bons re sul ta dos que seus alu nos obtêm.
Pro du zir tra ba lhos mais cor re tos ou, em ou tras 
pa la vras, com me nos er ros, deve es ti mu lar o
alu no po si ti va men te. Além dis so, a cor re ção
ime di a ta do erro e es pe ci al men te o es cla re ci -
men to da dú vi da, no mo men to em que ela sur -
ge, po dem ser mais efe ti vos no sen ti do da
apren di za gem do que a exe cu ção de ta re fas
com er ros, cor ri gi das num tem po dis tan te e
sem a pre sen ça do au tor do tra ba lho.

A es co lha do mo men to cer to, nos con ta -
tos co ti di a nos, é de gran de im por tân cia e re ve -
la uma das fa ces da ir re ver si bi li da de do tem po,
sen ti da pre ci sa men te “cu an do se ha per di do el
mo men to jus to y se sabe que ya no vol ve rá”
(Hel ler, 1991, p.391). E isto pa re ce ser com pre -
en di do por La u ra: ela acre di ta nos bons re sul -
ta dos des sa for ma de tra ba lho que pri o ri za o
aten di men to in di vi du al, per mi tin do que acom -
pa nhe mu i to de per to a pro du ção de seus alu -
nos e que nela in ter fi ra apre sen tan do su ges -
tões e tam bém efe tu an do cor re ções. A re la ção
di nâ mi ca tem po/es pa ço/mo vi men to é ex pres sa 
nas pa la vras da pro fes so ra em uma das en tre -
vis tas: “É per to de les que você con se gue per -
ce ber. Como é que eu ia des co brir que ela fa zia
isto da qui se eu não con ver sas se com ela?”

É in te res san te, aqui, re lem brar que a pa -
la vra gre ga ka i rós - tem po es tra té gi co, mo -
men to opor tu no - na sua ori gem “in di ca a
aber tu ra tri an gu lar na te ce la gem de fios e a
cor ren te de fios ora ele va da ora re cli na da ou
ain da atra ves sa da por um re pu xo mais for te.
Qu an do se dá uma tal aber tu ra ines pe ra da,
oca si o nal na tri an gu la ção dos fios, ocor rem
mu dan ças nas tri an gu la ções”, como ex pli ca
Olgá ria Ma tos (1994, p.253). Pos te ri or men te é
que pas sou a sig ni fi car um pon to exa to no tem -
po. Para Wal ter Ben ja min, se gun do a au to ra:

ka i rós é o mo men to da le gi bi li da de e da vi si bi -

li da de de um acon te cer: é o ins tan te de seu re -

co nhe ci men to, de sua co nhe ci bi li da de (...) não 
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como a pas si vi da de da re mi nis cên cia pla tô ni ca

(...) mas como apre en são de um pre sen te que se

cons trói com os fios e mo ti vos de um bor da do

(como no sen ti do eti mo ló gi co de ka i rós). (p.253)

Para La u ra, a ati vi da de de en si no está
cen tra da na pos si bi li da de de aten der, no mo -
men to opor tu no, cada alu no em suas ne ces si -
da des. Essa pre o cu pa ção se re ve la em vá ri os
mo men tos da fala da pro fes so ra, e é con cre ti -
za da pela for ma de tra ba lho que ca rac te ri za es -
sen ci al men te a sua ação na sala de aula. Ela
cos tu ma se re fe rir ao alu no no sin gu lar, mes mo 
quan do fala ge ne ri ca men te. Nas con ver sas e
en tre vis tas, as ex pli ca ções que ela dá são mu i to 
mais de na tu re za par ti cu lar, es pe cí fi ca de cada
caso, do que so bre sua tur ma como um todo, o
que pode ser ex tre ma men te re ve la dor de sua
aten ção so bre os alu nos in di vi du al men te.

Por tan to, a es sên cia da ati vi da de de en si -
no, para La u ra, pa re ce im pli car a bus ca de di fe -
ren tes ca mi nhos para en si nar a cada um, como
re ve la nes te frag men to em que ex pli ca o sen ti -
do de sua ati vi da de pro fis si o nal:

Por que você só vai fi car... eu mes mo só fico sa -

tis fe i ta quan do eu vejo re al men te que ele en ten -

deu. Des sa for ma, da que la ou tra, da que la ou tra, 

mas que os re sul ta dos são os mes mos (...) ten -

tan do (...) por vá ri os ca mi nhos.

Nes sa pers pec ti va, a pro fes so ra rom pe
com a idéia pe da gó gi ca de que to dos os alu nos
são en si na dos da mes ma for ma. Essa bus ca de
ca mi nhos di fe ren ci a dos para con se guir a
apren di za gem de cada alu no está as so ci a da, na
ação de La u ra, à for ma como ela dis tri bui seu
tem po de tra ba lho na sala se aula, apro ve i tan -
do cada mo men to de con ta to para co nhe cer o
tra ba lho do alu no e para en si nar-lhe. Além dis -
so, o uso de es tra té gi as di fe ren ci a das para di fe -
ren tes alu nos e em di fe ren tes si tu a ções está
as so ci a da a uma ou tra ques tão de ex tre ma
 relevância: a pro fes so ra não ad mi te a  pos -
sibilidade de que al gum dos alu nos não apren -

da. E isso, con cor dan do com es tu dos como o
de Ro sent hal e Ja cob son (1968) so bre as pro -
fe ci as au to-realizadoras, pode ser um ou tro
ele men to ex pli ca ti vo dos bons re sul ta dos que
ela ob tém com seus alu nos. 

O rit mo: chro nos e ka i rós

A es co la tem sido apon ta da como uma
or ga ni za ção que, do pon to de vis ta do uso do
tem po, pro vo ca uma anu la ção do rit mo in di -
vi du al, quan do apresenta como ex pec ta ti va
ho mo ge ne i zar a du ra ção das ta re fas pro pos -
tas. A des cri ção de ta lha da das ope ra ções a
 serem fe i tas por to dos, si mul tâ nea e sin cro ni -
za da men te ao soar um si nal, uma ba ti da de pé 
ou de mão, re ve lam um con tro le pela ho mo -
ge ne i za ção, que per ma ne ceu - per ma ne ce? -
como mar ca da cul tu ra da es co la: “é mais que
um rit mo co le ti vo e obri ga tó rio, im pos to do
ex te ri or; é um pro gra ma” (Fou ca ult, 1993,
p.138).

Entre tan to, na sala de La u ra esta ques -
tão pa re ce ter ou tras fa ces. Embo ra não se
pos sa ne gar, como já foi afir ma do, que a pro -
fes so ra é a pre sen ça or ga ni za do ra do tem po e
das ati vi da des que nele acon te cem, tam bém é
pos sí vel per ce ber uma ação dos alu nos, nem
sem pre ex plí ci ta, so bre tal or ga ni za ção. Pa re -
ce ha ver, como in di cou Qu i roz (1989), uma
ne go ci a ção que pode se ma ni fes tar na
 pergunta bas tan te usu al da pro fes so ra - “Já
aca ba ram?” - mas que tam bém se re ve la por
in dí ci os ou si na is que os alu nos dão: mo vi -
men ta ção no es pa ço, des lo can do-se en tre as
car te i ras, con ver sa que as su me um tom mais
alto do que du ran te a re a li za ção das ta re fas,
pre o cu pa ção com o que os ou tros es tão
 fazendo, al guns ti pos de brin ca de i ra, en tre
ou tros.

No sen ti do de com pre en der me lhor al -
guns ele men tos que cons ti tu em a ne go ci a ção
so bre o tem po da ta re fa, é tam bém opor tu no
re cor rer a Erick son (1982). Ele apon ta a
 necessidade de que os en vol vi dos na ação
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in te ra ti va - como nas si tu a ções de en si no -
 sejam ca pa zes de co or de nar, en tre si, suas ações, 
le van do em con si de ra ção a si mul ta ne i da de e a
se qüên cia. O rit mo é dado pelo ajus te en tre ka i -
rós - o tem po es tra té gi co, apro pri a do para
 determinada ação - e chro nos - o tem po dos re -
ló gi os, me ca ni ca men te men su rá vel. Esse ajus te
exi ge que se jam ob ser va dos al guns  indícios, al -
guns si na is de con tex tu a li za ção que con tri bu em 
para a co or de na ção das ações na in te ra ção.

La u ra dis pen de a ma i or par te do tem po
em sala de aula aten den do in di vi du al men te
seus alu nos, e essa for ma de in te ra ção po de ria
im pli car uma di fi cul da de de ajus te en tre os
inú me ros rit mos in di vi du a is di fe ren tes. Se ria
es pe ra do, tal vez, que o tem po dos alu nos fos se, 
como apon ta Engui ta, “con su mi do prin ci pal -
men te em es pe ras, lap sos mor tos e ro ti nas não
ins tru ci o na is” (1989, p. 79). Con tu do, não é o
que as ob ser va ções in di ca ram.

Há um li mi te que La u ra de fi ne e que
 parece cor res pon der tan to ao tem po da pro fes -
so ra para aten der os alu nos, quan to ao tem po
dos alu nos para con clu ir suas ta re fas de for ma
bas tan te sol ta, com pou ca ri gi dez no es ta be le -
ci men to do mo men to de con clu são. Como já
apon ta do, La u ra vai pon tu an do todo o tem po
de tra ba lho com ex pres sões ver ba is di ri gi das
aos alu nos, in di vi du al men te ou a gru pos, pro -
cu ran do man tê-los de cer ta for ma co or de na dos 
ao rit mo glo bal da sala, que po de ria ser qua li fi -
ca do como len to.

Tal ca rac te rís ti ca pode ser dis cu ti da a
par tir de di fe ren ci a ções nas sé ri es ini ci a is e nas
sé ri es fi na is do en si no fundamental, e mes mo
en tre uma sé rie e ou tra ime di a ta men te sub se -
qüen te (Qu i roz, 1989; Lüd ke; Me di a no, 1992;
Car va lho, 1993), ex pli ca das, por exem plo, pela
exis tên cia de um pro fes sor úni co ou de vá ri os
pro fes so res, en tre ou tros ele men tos que, com -
bi na dos, pa re cem im pri mir um rit mo mais ace -
le ra do, à me di da que o alu no vai per cor ren do a
tra je tó ria se ri a da que ca rac te ri za o tra ba lho
 escolar. Esse é um rit mo des co nhe ci do pe los
alu nos an tes de che ga rem à es co la. 

Con si de ran do-se o tra ba lho de La u ra,
po de-se afir mar que o rit mo, além de len to, é
de cer ta for ma es tá vel. Hel ler (1991, p.391)
cha ma aten ção para o fato de que, ape sar de a 
ace le ra ção do rit mo ser uma ten dên cia ge ral
da his tó ria, “al me nos des de la apa ri ción del
ca pi ta lis mo”, o tra ba lho e a eco no mia da vida
co ti di a na re que rem uma es ta bi li da de re la ti va.

La u ra foi acom pa nha da ao lon go de
nove me ses na sala de ter ce i ra sé rie, onde ela
era a úni ca pro fes so ra; e as ob ser va ções fo ram 
pro lon ga das por mais qua tro me ses em tur -
mas de quar ta sé rie, nas quais os con te ú dos
eram di vi di dos en tre vá ri as pro fes so ras, o que
es ta be le cia um ho rá rio dis tri bu í do ri gi da men -
te en tre os con te ú dos. Ain da as sim, ape sar de
al gu mas ade qua ções que pre ci sou fa zer em
sua for ma de aten der os alu nos, suas au las
con ti nu a ram ten do pra ti ca men te as mes mas
ca rac te rís ti cas em re la ção à tem po ra li da de. 

Tal vez se pos sa afir mar, do pon to de
vis ta do rit mo de tra ba lho na sala de aula em
ques tão, que La u ra per mi te que os alu nos re -
cu pe rem, em par te, o con tro le so bre o seu
pró prio tem po, abrin do-se, aqui, a pos si bi li -
da de de dis cu tir as aná li ses de Engui ta quan to 
às for mas de con tro le do tem po e suas re la -
ções com a or ga ni za ção do pro ces so de tra ba -
lho as sa la ri a do (1989, p.176).

Ao to mar como re fe rên cia as te o ri as crí -
ti cas de edu ca ção, é pos sí vel su por que se es -
te ja, aqui, di an te de uma das inú me ras for mas 
que a rup tu ra nas re la ções de re pro du ção
pode as su mir no co ti di a no da sala de aula,
cons ti tu in do-o como um es pa ço de pro du ção
e, por con se qüên cia, de trans for ma ção. A
ação de La u ra con tes ta par te das afir ma ções
de Engui ta (1989) so bre o uso do tem po
es co lar:

A su ces são de pe río dos mu i to bre ves - sem pre

me nos de uma hora - de di ca dos a ma té ri as

mu i to di fe ren tes en tre si, (...) e sem pres tar

ne nhu ma aten ção à ca dên cia do in te res se e do 

tra ba lho dos es tu dan tes; em suma, a or ga ni -
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za ção ha bi tu al do ho rá rio es co lar, en si na ao es -

tu dan te que o im por tan te não é a qua li da de

pre ci sa de seu tra ba lho, a que o de di ca, mas
sua du ra ção. A es co la é o pri mei ro ce ná rio em

que a cri an ça e o jo vem pre sen ci am, ace i tam e

so frem a re du ção de seu tra ba lho a tra ba lho

abs tra to. (p.180, gri fos nos sos)

Na ver da de, a or ga ni za ção do tem po nes -
ta sala de aula en si na aos es tu dan tes exa ta -
men te o con trá rio: o im por tan te é a qua li da de
pre ci sa do seu tra ba lho, su bor di nan do-a à sua
du ra ção. A exi gên cia de ta re fas bem fe i tas, na
sala de La u ra, cor res pon de a um res pe i to pelo
tem po que é ne ces sá rio para que, de fato, isso
seja pos sí vel. A pro fes so ra, ain da que por ve zes
ex pres san do uma cer ta ir ri ta ção, não abre mão
de pe dir ao alu no que re fa ça seu tra ba lho
quan do não está ade qua do aos pa drões de qua -
li da de que ela con si de ra ace i tá ve is. Po de-se
afir mar que ela não re duz o tra ba lho es co lar ao
tem po abs tra to, o que faz de sua sala de aula
um es pa ço di fe ren ci a do em re la ção às sa las de
aula ge ne ri ca men te des cri tas, e apon ta para
ou tras pos si bi li da des de se com pre en der o su -
ces so es co lar. (Bu e no; Gar cia, 1996)

La u ra de fato or ga ni za seu tem po para
en si nar, mas sua or ga ni za ção se sub me te, de
cer ta for ma, às ne ces si da des de seus alu nos. Ela 
gas ta o tem po ma i or em sala de aula para fa zer
o que cabe à es co la fa zer, ou seja, en si nar. E,
para ela, a for ma mais efi ci en te de fa zer isso é
aten dê-los o ma i or tem po pos sí vel, um a um.

O que se pode con clu ir é que, nes te caso
par ti cu lar, o rit mo do tem po se su bor di na à
ação e à in te ra ção de La u ra com seus alu nos.
McLa ren (1991) apon ta um as pec to que con tri -
bui para con fir mar que a es tra té gia de tra ba lho
usa da pela pro fes so ra La u ra pode ser, tam bém,
uma ex pli ca ção pla u sí vel para os bons re sul ta -
dos que ela ob tém:

Pa re ce que fa ria mais sen ti do se o en si no in di vi -

du a li za do fos se mais en fa ti za do, jun ta men te

com um mo ni to ra men to mais  crítico dos va lo res 

as so ci a dos com a cul tu ra ex pres si va da es co la

(as ati vi da des, pro ce di men tos e ava li a ções en -

vol vi das na trans mis são de va lo res e suas for -

mas de ri va das). O con tro le da sala se ria

mo di fi ca do no sen ti do de ma i or fle xi bi li da de e 

in ter pes so a li da de ao per mi tir ma i or nú me ro de 

ri tu a is ge ra dos pe los es tu dan tes. (p.314)

Co men tá ri os fi na is

Os ele men tos apre sen ta dos per mi ti ri am
afir mar que La u ra, pela for ma como dis tri bui
e usa seu tem po com os alu nos, e par ti cu lar -
men te pelo rit mo que ca rac te ri za esse
 trabalho, rom pe com o mo de lo pe da gó gi co
se gun do o qual to dos são en si na dos da mes -
ma for ma e ao mes mo tem po. Ela abre um es -
pa ço para a ação dos alu nos.

Ain da que, ao se rem pla ne ja das, as
 atividades es te jam cen tra das em gran de par te
na pes soa da pro fes so ra, ao se rem de sen vol vi -
das elas as su mem mais o rit mo de cada alu no
e da tur ma como um todo do que um rit mo
 temporal pre vi a men te de fi ni do - ou, como diz 
Engui ta, ar bi trá ria e bu ro cra ti ca men te or ga -
ni za do.

Re tor nan do-se à ques tão pos ta ini ci al -
men te - como é que La u ra, tão or ga ni za da,
per de tan to tem po? - po de-se di zer que den -
tro de uma ro ti na ex tre ma men te or ga ni za da,
ela é ca paz de per mi tir a de sor ga ni za ção.
Assim, é ape nas apa ren te men te que a pro fes -
so ra é con tra di tó ria em re la ção à or ga ni za ção
do tra ba lho em sala de aula. Na ver da de, ao
te cer ro ti ne i ra men te sua ação, ela se des pre o -
cu pa do tem po do re ló gio. Para La u ra, o tem -
po não é chro nos, é ka i rós.

A es tra té gia de aten di men to que mar ca
sua for ma de tra ba lhar pode ser um in dí cio de
ou tros ca mi nhos para se en ten der o tipo de
re la ção éti ca que ela es ta be le ce com seus alu -
nos, na pers pec ti va do “des ve lo” (Bu e no;
 Garcia,1994). Estar pró xi ma de cada um de les
pa re ce ser a for ma que La u ra es co lheu para
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mos trar que apren der é im por tan te e que ela
está ali, ao lado, para que cada um de les faça o
me lhor que pode.

Ain da que ela sa i ba a di fi cul da de que cada 
um de les apre sen ta, isso não di mi nui a ex pec ta -
ti va que tem, de for ma ge ral, com seus alu nos. O 
fato de con vi ver com es ses me ni nos e me ni nas
di a ri a men te dá a ela, de cer ta for ma, o di rei to de 
que rer que ca mi nhem, que evo lu am, que pro gri -
dam nos co nhe ci men tos e tam bém em re la ção a
va lo res de con vi vên cia so ci al, di rei to este que
de ter mi na a exi gên cia per ma nen te so bre o tra -
ba lho es co lar, dela e de les. E essa in ten ção é
com pre en di da pela ma i o ria dos alu nos, que re -
co nhe cem La u ra como uma pro fes so ra que en si -
na bem e que está cer ta na sua for ma exi gen te
de en si nar - ava li a ção que apa re ce cla ra men te
for mu la da nas en tre vis tas re a li za das.

O con ta to in di vi du al que La u ra es ta be -
le ce com cada alu no e com a clas se como um
todo pode ser en ten di do na pers pec ti va do
que afir mou Wal ter Ben ja min so bre ka i rós,
como o mo men to de vi si bi li da de de um acon -
te ci men to. Na que le mo men to de con ta to, a
pro fes so ra é re co nhe ci da e esse re co nhe ci -
men to as su me as ca rac te rís ti cas de uma re la -
ção po si ti va, ape sar da se ve ri da de com que
ela se di ri ge aos alu nos na cor re ção de seus
er ros e das con tra di ções pre sen tes no co ti di a -
no de sua sala de aula.

Tal re la ção toma os alu nos como su je i -
tos e le gi ti ma a exis tên cia de um po der so bre
eles. E se ma te ri a li za na res pon sa bi li da de que
é en ten di da - pela pro fes so ra e pe los alu nos -
como pró pria e ade qua da a essa si tu a ção, ou
seja, a res pon sa bi li da de de en si nar.
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