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Tendo em vista que a organização do tempo consiste em um dos elementos constitutivos da cultura escolar, entende-se que as referências temporais podem ter diferentes usos e significados. Embora o tempo escolar seja objeto de legislações e prescrições aos diretores e professores, principalmente desde o final do século XIX com a instituição dos grupos escolares, as investigações que enfocam tempo escolar geralmente referem-se à negatividade do tempo na escola, ao tempo perdido, simplesmente ocupado e mal utilizado, tempo alienado ou sem ensino/aprendizagem que resultam em fracasso escolar, ou disciplinamento e ordenamento para maior produtividade. É recente e crescente investigações sobre o tempo na/da escola e seus usos. Como exemplo temos os trabalhos de Gallego (2003), Zamboni e De Rossi (2003), Teixeira (1998), Souza (1998). Paralelamente, é visível um crescimento de pesquisas que tematizam as práticas escolares e as professoras bem sucedidas, como os trabalhos de Garcia (1999), Dias-da-Silva (1994) e Carmo e Chaves (2001), porém trabalhos poucos tratam do uso do tempo pelas professoras bem sucedidas na alfabetização.
Assim, este texto tem como objetivo apresentar uma pesquisa em andamento que tenta compreender os usos do tempo em uma sala de aula de uma alfabetizadora experiente, aos 60 anos de idade e 45 e profissão, e considerada por colegas, diretores, pais e alunos como uma “professora de  vanguarda e bem sucedida”. A partir de uma pesquisa etnográfica com observações participativas no cotidiano escolar e na sala de aula pretendeu-se também olhar e documentar as intervenções capazes de possibilitar interações e ensino, as astúcias de uma professora para organizar, distribuir e encadear, ritmar e oportunizar o aprendizado na alfabetização. 
Relatar um caso de experiência bem-sucedida e especificamente olhar para os usos do tempo que constitui fazer pedagógico da docente investigada, tenta-se “ressaltar os caminhos possíveis e efetivamente realizáveis, no contexto da escola pública brasileira hoje, abrem-se perspectivas de transformação” no lugar de apontar características negativas do trabalho pedagógico que apenas evoca o que não deve ser feito, sem, contudo, apontar saídas. (Dias-da-Silva,1994, p.40).
Como afirma Elias (1989) o tempo adquire um valor funcional e instrumental como ordenador e regulador das atividades sociais, construindo subjetivamente expressa o resultado de um extenso e complexo processo civilizador. Defende o processo cultural socializador e civilizador dos membros dos grupos nos códigos e representações temporais de cada cultura. O tempo percebido por cada sujeito como um elemento externo a ele, integra-se por mediação e apropriação integra-se a personalidade de cada um modelando sua estrutura volitiva baseando-se em complexos processos de sincronização, planejamento, mediação e encaixe temporal das atividades sociais.
Em primeiro lugar, não se deve esquecer que a escola está sujeita a mudanças históricas. Se a escola de primeiras letras organizava-se sobre um tempo aleatório, pelo ensino individual, marcado pelo ritmo da aprendizagem do aluno ou pela livre decisão do professor. A escola desde as primeiras décadas do século XX atribuiu importância ao ensino simultâneo ao tempo maximizado, aproveitado e útil (Souza, 1998). Isso ocorreu não só devido às inovações pedagógicas, mas também em virtude as transformações culturais e do mundo do trabalho. Associadas ao industrialismo, ao movimento higienista, ao taylorismo-fordismo que marcaram mudanças na relação do homem com o tempo. A escola em suas diferentes concretizações é produto, também, de cada uso do tempo. Além da aprendizagem de diferentes matérias previstas nos programas, horários e calendários existem outras “virtudes” aprendidas na escola. É preciso lembrar que a própria organização do programa, do horário e do calendário, se série anual ou ciclos, se planejará a escolarização para dois, quatro ou oito anos traz marcas dos sentidos que estabelecemos com o tempo. Quanto tempo é destinado à alfabetização. O estabelecimento das disciplinas e quanto tempo será destinada a cada uma marca uma hierarquização. Hierarquia que evidencia relações ritmo-temporais que compõem a tempo escolar são construções de grupos em longas cadeias de gerações sendo reinventadas nas ações e práticas instituídas e instituintes.         
Embora a organização da arquitetura temporal das escolas primárias ao longo do século XX seja caracterizada pela diversidade, (Gallego, 2003; Souza, 1999) a escola desta investigação onde a “professora de vanguarda considerada bem sucedida” trabalha, no início do século XXI, é marcada pela existência do ensino simultâneo, pelo agrupamento de classes mais ou menos distribuídas pela idade e adiantamento das crianças, marcada pelo desdobramento de dois turnos diurnos (manhã, intervalo, tarde) pela existência de uma data de matrícula comum, com o início da freqüência a partir do mesmo mês (exceto as transferências), e organizada dentro de uma uniformidade da jornada escolar com a duração prevista de vinte horas semanais em 200 dias letivos anuais e duas férias. Com um calendário explícito e amplamente divulgado e uma grade de distribuição temporal das disciplinas.
Apesar de todas as tentativas legais de instaurar uma rigidez temporal na escola, nunca um sistema disciplinar rígido chegou a se realizar plenamente. Uniformizações feitas para dar conta de certos objetivos e resistências suscita outras. Apesar das uniformizações temos professoras alfabetizadoras consideradas bem sucedidas que fazem um uso distinto do tempo escolar. Ou será que por fazerem um uso tático do tempo distinto da uniformidade consegue resultados que a fazem ser considerada bem sucedida? No caso da professora pesquisada ela destina, à sua turma com idades entre 6 e 8 anos, um tempo ao ensino-aprendizagem da alfabetização/Português (atividades de oralidade, valorização da língua escrita, apropriação da base alfabética-ortográfica do sistema, leitura, escrita coletiva de pequenos textos para registro) muito maior do que o prescrito.
Ciente e me informando que o tempo cronológico disponível para ela atender seus alunos em sala de aula é inferior a 14 horas semanas, (vinte horas totais menos quatro horas de aulas de outra professora, menos cinco recreios com merenda de 25 minutos) “não admite enrolar, ocupar ou desperdiçar o tempo de trabalho”, revelando um sentimento de falta de tempo. Alguns elementos para a discussão dos usos do tempo no cotidiano desta sala de aula de alfabetização levam em consideração as categorias elaboradas por Heller (1991) destacando três aspectos: a divisão e distribuição do tempo, o ritmo e momento oportuno.  
Distribuir o tempo, fragmentar cronologicamente as atividades, mostrar o ritmo da vida social para as crianças, organizar os espaços, do quadro, das paredes, da mesa das crianças, organizar bem, o seu espaço e tempo, é fundamental para ela. Não se trata apenas de distribuir ou fragmentar cronologicamente e quantitativamente o tempo da aula em atividades, trata-se de organiza-lo e acima de tudo encadeá-lo. Encadeá-lo é além de dar uma cadência ao continum da seqüência das aulas e evitar o aborrecimento, a inatividade e a monotonia. Encadear o tempo é fazer com que as atividades e sua distribuição tenham um sentido, um significado.
Embora o tempo seja distribuído para atender a todos, os alunos percebem que nessa distribuição, o tempo que cabe a cada um não é necessariamente o mesmo. Um dos critérios utilizados pela professora é o de revezamento, ao longo do ano, dos integrantes do grupo que é e mais orientado/ensinado. Esse grupo de atendimento mais intenso e extenso foi ao longo dos meses substituído. Ora o grupo mais com mais tempo de sua atenção era dos repetentes e dos leitores; ora o grupo mais atendido era aquele das crianças mais levadas. Porém, na maioria do tempo o grupo atendido por mais tempo e mais vezes foi o grupo das crianças com menor grau de apropriação do sistema de escrita. A divisão, distribuição, organização e encadeamento e “cronos” do tempo é tomada por esta alfabetizadora como atributo que cabe a cada professora. 
Outro elemento para compreender o tempo é o ritmo. O tempo não “caminha” nem veloz nem lenta, ele é igualmente irreversível, porém, o ritmo do tempo muda segundo os períodos históricos (Heller, 1991, p.390). O ritmo que a professora confere ao dia pode ser descrito como: sincronia e diacronia. A simultaneidade e sincronia de todos os alunos para fazerem algumas atividades (oralidade, leitura, trabalho no livro didático) é ao longo do dia entremeada de atividades baseadas na diacronia, ou duplicidade de tempos de execução e duplicidade da proposta das atividades, com grupos diferentes fazendo atividades distintas.
Mesmo quando há uma atividade simultânea, coletiva e única para todos os alunos, há uma multiplicidade de tarefas próprias da ação docente: administrar o tempo que resta, a atenção voluntária e involuntária dos alunos, a progressão no trabalho, a distribuição do material, o registro de questões sobre o desenvolvimento das crianças, ou sobre o que retomar, dar respostas pontuais às perguntas dos alunos e atender aos adultos que freqüentemente batem à porta. Para essa professora o ritmo da aula é sem poros. Para as crianças com poucos poros. Tais poros de “tempo livre” são conquistados pelos alunos à medida que alcançam determinados objetivos, ou finalizadam uma tarefa, assim, recebem “permissão” para movimentarem pela sala, brincarem ou conversarem. 
O tempo estratégico ou momento oportuno é outro elemento descrito por Heller (1991) que nos ajuda compreender os usos do tempo na sala de aula. Momento oportuno ou kairós em origem grega indica a abertura triangular na tecelagem de fios ou ainda a abertura por um repuxo mais forte. Quando promove tal abertura inesperada ou ocasional, ocorrem mudanças nas triangulações do tecer, ou do bordar. O momento ou kairós passou a significar um ponto exato, é o tempo da legibilidade e da visibilidade de um acontecer. É o instante de sua conhecibilidade, seu reconhecimento para uma dada intervenção. Este conhecimento elaborado ao longo de sua trajetória é uma síntese das relações entre linguagem, escola e alfabetização, o conhecimento de quais conhecimentos lingüísticos devem ser enfatizados, uma atitude de estudo ora solitária ou em coletivo. 
O uso do tempo em uma sala de aula pela alfabetizadora considerada bem sucedida é dado pelo ajuste entre kairós, o tempo tático e apropriado para determinada ação e chronos, o tempo dos relógios e dos calendários mecanicamente mensurável. Esse ajuste ou essa coordenação de ações emerge segundo Heller, tomando em consideração o trabalho e a experiência interior temporal do tempo vivido. 
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