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Cadências escolares, ritmos docentes*

Inês Assun ção de Cas tro Te i xe i ra
Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is 

Resumo

O ar ti go ana li sa al guns dos ei xos que es tru tu ram os rit mos co ti -
di a nos dos pro fes so res, pró pri os às tem po ra li da des da vida so -
ci al na es co la. Par te do pres su pos to de que o tem po é uma
“ca te go ria do pen sa men to ló gi co”, ori gi na da no rit mo da vida
so ci al (Duk he im), e que essa rít mi ca é uma “mo da li da de con cre -
ta do tem po so ci al” (Le feb vre e Ré gu li er). O es tu do é par te de
uma pes qui sa que bus ca te ma ti zar a ex pe riên cia do tem po de
su je i tos que se en con tram na con di ção de pro fes so res – do cen -
tes de quin ta à oi ta va sé ri es do en si no fun da men tal e do en si no
mé dio –, le van do em con ta seus vín cu los com a cons tru ção de
iden ti da des do cen tes. O tex to se de sen vol ve em tor no de três
ei xos: as ca dên ci as das in te ra ções en tre edu can dos e edu ca do -
res, os rit mos dos ca len dá ri os e os com pas sos dos ho rá ri os es -
co la res. 
Con clui-se que os rit mos do cen tes, em bo ra cir cuns cri tos à
 rítmica da vida mo der na, têm par ti cu la ri da des as so ci a das às
 cadências da es co la, aos pro ces sos pe da gó gi cos e àque les re la -
ci o na dos à for ma ção hu ma na. Tra ta-se, pois, de ana li sar a
 polirritmia dos tem pos da es co la em sua com ple xi da de e
 peculiaridades, de for ma a se com pre en derem as mo du la ções e
sig ni fi ca ções da ex pe riên cia do tem po na con di ção de pro fes -
sor, vi vên cia cons ti tu ti va das iden ti da des do cen tes.

Pa la vras-chave

Tem pos es co la res – Expe riên cia do tem po – Tra ba lho do cen te – 
So ci o lo gia do tem po.

Cor res pon dên cia para:
Rua da Li ber da de, 160
30510-430
Belo Ho ri zon te - MG
e-mail: ines tei@uol.com.br

*A dis cus são apre sen ta da nes te
tex to e o ma te ri al em pí ri co que
ilus tra as aná li ses pro ce dem da
tese de dou to ra do “Tem pos en re -
da dos: te i as da con di ção pro fes -
sor” (Te i xe i ra, 1998). A pes qui sa,
com ên fa se qua li ta ti va, foi re a li -
za da em duas es co las pú bli cas de 
Belo Ho ri zon te, com pro fes so -
res/as de 5ª e 8ª sé ri es do en si no
fun da men tal e sé ri es do en si no
mé dio, en tre 1997 e 1998.
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School cadences, teaching rhythms

Inês Assun ção de Cas tro Te i xe i ra
Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is

Abstract

This paper analyzes some of the concepts peculiar to the
temporality of the school social life that structure the
everyday rhythm of teachers. It assumes that time is a
“category of logical thinking” originated in the rhythm of
social life (Durkheim), and that such rhythmic character is a
“concrete modality of social time” (Lefebvre and Régulier).
This study is part of a research that seeks to discuss the
experience of time for teachers of the 5th to 8th grades of the
Primary Education and of the Secondary Education, taking
into account the teachers’ links with the construction of their
own teaching identities. The text is developed around three
themes: the cadences of the interactions between educators
and students, the academic calendar rhythms, and the tempo
of school hours.
The work concludes that teaching rhythms, although inscribed 
in the pace of modern life, have peculiarities related to the
school cadences, to the pedagogical processes, and to the
processes of human education. It is then the case to analyze
the polyrhythmic nature of school times in their complexities
and peculiarities so that we can understand the modulations
and meanings of the experience of time as lived by the teacher, 
which is a constitutive experience of teaching identities.

Key words

School times – Experience of time – Teaching work –
Sociology of time.
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Os pro fes so res es tão au men tan do o rit mo do

tra ba lho. Eu vejo isso a cada dia. E quem não

tem mais de um car go, às ve zes é por que não

con se guiu. [...] Então eu acho que é até ques tão

só cio-econômica mes mo, é a ne ces si da de de

todo mun do de au men tar o sa lá rio. [...] Eu acho

que de uns dez anos para cá tem au men ta do a

quan ti da de de ho ras que os pro fes so res tra ba -

lham. E mais re cen te men te, de qua tro anos para

cá, hou ve um ou tro au men to. É ou tra di fe ren ça.

As pes so as es tão au men tan do mes mo a sua car -

ga ho rá ria e a gen te vê que mu i tas ve zes o pro -

fes sor não está su por tan do a car ga. Você vê que

fica can sa do e quan do ele é do no tur no e se tem

os três ho rá ri os de aula, às ve zes é no no tur no

que ele fal ta, que é no fi nal dos três tur nos. [...]

Eles es tão com so bre car ga e a gen te tem vis to

que cada dia é ma i or. Antes, não. Você ti nha

mais gen te tra ba lhan do em um ho rá rio só e, por

exem plo, a pro fes so ra, mu lher, às ve zes tra ba -

lha va na es co la só em um tur no. Mas ago ra não.

A ma i o ria que nós te mos tra ba lhan do aqui faz

dois ho rá ri os. Ou ela do bra no esta do, ou ela

tem um es ta du al e um mu ni ci pal, ou tem um

par ti cu lar. É uma pe que na par ce la de pro fes so -

res com um car go só no esta do, é uma mi no ria.

Estão to dos com jor na da do bra da ou en tão tri -

pli ca da. Então o tem po de les é aper ta do, é cor -

ren do de uma es co la para ou tra. Eu acho que

com o tem po só de che gar e dar a sua aula.

(Profª Iza be la)

Nos so tem po de pro fes sor é um tem po im pren -

sa do, fica en tre mu i tas co i sas. Eu acho que é

tam bém um tem po que a gen te pode cha mar as -

sim, si mul tâ neo. Por exem plo, mi nha vi zi nha

fica es pan ta da co mi go. Ela fala que não sabe

como é que eu con si go. Aí, fica me per gun tan do 

como é que eu con si go fa zer tan tas co i sas ao

mes mo tem po, por que as ve zes ela me vê na

mes ma hora aje i tan do a casa e as co i sas da es co -

la, ou en tão ven do te le vi são e cor ri gin do tra ba -

lho, e por aí afo ra. Mas eu acho que isso é co i sa

de pro fes sor, não é? (Profª La u ra)

O nos so tem po ti nha que ser ma i or, para a

gen te po der es tu dar, po der cu i dar mais do alu -

no, do exer cí cio dele com mais cal ma. A gen te

tem essa nu an ce, de es tar tra ba lhan do com o

ser hu ma no. Eu acho fun da men tal lem brar

isso o tem po todo. O ser hu ma no pre ci sa de

mais tem po para ele. Eu hoje não te nho tem po

para a mãe, o pai, o ami go, nin guém. E o pro -

fes sor mu i tas ve zes não tem tem po de olhar

para ele. Tam bém não te nho tem po de olhar

para os alu nos, mu i tas ve zes. [...] Então eu

acho que é pre ci so um tem po mes mo. Um tem -

po para for ta le cer a gen te, a mim, pro fes sor.

[...] Aí, na hora em que o alu no me cha mar, eu

es ta rei aber to para ou vir. [...] Nós da mos aula

de ma nhã, de tar de e de no i te: dor mi mos,

acor da mos e não pa ra mos nem um mo men to

para fa lar as sim: ‘Co mo você está? Me dá um

abra ço, um be i jo?’. Não há tem po para se to -

mar uma cer ve ja ge la da de va gar, to ma mos

com tan ta pres sa que nem acha mos pra ze ro so. 

(Prof. Hen ri que)

Com os pro fes so res não se ria di fe ren te.
Con tem po râ ne os de nos so tem po, como ou -
tros su je i tos so ci a is, es ta mos in se ri dos nos rit -
mos da vida mo der na, nas me lo di as da
his tó ria, com pon do sua sin cro nia nas in ter -
sec ções rít mi cas da es co la, da fa mí lia, da ci da -
de. Com pas sos si mul tâ ne os e se qüen ci a dos,
que se des do bram em nos sos en con tros e afa -
ze res diá ri os, nas ca dên ci as dos tem pos co ti -
di a nos, ins cri tos em pre té ri tas e pre sen tes
tem po ra li da des de que so mos cons ti tu í dos e
que fa ze mos cons ti tu ir. Nos flu xos da vida
co ti di a na, cur tos tem pos da his tó ria, fa ze mos
acon te cer e re pro du zir o tem po so ci al. Te ce -
mos o tem po que nos tece, em mo dos de vi ver
e de ser, nos sas iden ti da des. E so mos, si mul -
ta ne a men te, o te ci do pos sí vel de seus fios e
pon tos. Nos sas his tó ri as.

Mas como es sas fa las de Iza be la, La u ra
e Hen ri que in di cam, além da rit mi ci da de que
par ti lha mos com os nos sos con tem po râ ne os,
pró pria à mo der na ex pe riên cia do tem po,
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es co las e do cen tes têm rit mos pró pri os, que
exi gem cu i da dos para des lin dá-los.

Em pri mei ro lu gar, de ve-se con si de rar que 
os tem pos da es co la são ape nas par te da
 experiência rít mi co-temporal dos pro fes so res,
ex pe riên cia que ex tra po la a do cên cia. Os es pa -
ços so ci a is que ha bi ta mos têm rit mos e tem po -
ra li da des ou tras, que se in cor po ram, com ple tam
e ten ci o nam nos sos tem pos de es co la.

Em se gun do lu gar, é pre ci so re le var que,
ape sar de seus con tor nos co muns, nos sa ex pe -
riên cia do tem po é di ver sa, se não por ou tras ra -
zões, por que es ta mos mar ca dos por cli va gens
de clas se so ci al, de gê ne ro, por cli va gens etá ri -
as, de ge ra ção, de et nia, de cren ças, de for ma -
ção pro fis si o nal, den tre ou tras. E so mos não só
di ver sos, mas sin gu la res, como cor po re i da de e
bi o gra fia. Esses ma ti zes so ci a is e in di vi du a is
per pas sam os rit mos e tem po ra li da des do cen -
tes, di fe ren ci an do o con jun to do pro fes so ra do.
Ine xis te uma vi vên cia tem po ral ho mo gê nea. Há 
rit mos e rit mos de vida, as sim como há pro fes -
so res e pro fes so res, es co las e es co las, ape sar de
ha ver, na ex pe riên cia do tem po dos pro fes so -
res, ba ses co muns que os apro xi mam e iden ti fi -
cam, de les fa zen do um gru po so ci al es pe cí fi co. 

Um ter ce i ro ele men to a con si de rar é que
a aná li se da ex pe riên cia do tem po im pli ca a
con si de ra ção dos con tor nos rít mi co-temporais
da vida do dia-a-dia, im bri ca dos nas es tru tu ras
tem po ra is só cio-históricas em que se apre sen -
tam. Hoje, ca dên ci as mar ca das pelo rit mo da
pro du ção mer can til, da pro du ti vi da de, da ra zão 
ins tru men tal; pe las pa u tas tem po ra is das
 sociedades com ple xas, re gu la das pe los im pe ra -
ti vos ho mo gê ne os e quan ti ta ti vos dos re ló gi os. 
Mas, ain da as sim, há tem po ra li da des ir re gu la -
res, pon do-se e re pon do-se em ten sas com bi -
na ções rít mi cas, há ca dên ci as con tem po râ ne as
e não-contemporâneas, co e tâ ne as aos rit mos
da na tu re za inu ma na, do cos mos e da or dem fí -
si co-biológica que com põem a ar qui te tu ra do
tem po.

Os rit mos co ti di a nos do cen tes es tão,
pois, cir cuns cri tos às ca dên ci as só cio-históricas 

das cul tu ras e épo cas e se atu a li zam nas prá ti -
cas do dia-a-dia, nas qua is nós, pro fes so res,
os re pro du zi mos e re in ven ta mos, me di an te
nos sas ações, agen ci a men tos hu ma nos que
in ter vêm na rít mi ca cor ren te dos pro ces sos
so ci e tá ri os. Assim sen do, as con fi gu ra ções só -
cio-temporais são uma re a li da de ca rac te ri za -
da pela im pre vi si bi li da de e pelo iné di to de
que a ação hu ma na é ca paz, uma re a li da de re -
ve la da nas dis si dên ci as, nas trans gres sões e
re sis tên ci as, na fa li bi li da de e na im pre ci são
ine ren tes às con du tas hu ma nas, que se tra du -
zem nos re di re ci o na men tos e al ter na ti vas aos
rit mos ins ti tu í dos. As pos si bi li da des do novo
es tão sem pre aber tas, em bo ra, em ter mos
mais ge ra is, se man te nham ou pou co se al te -
rem as es tru tu ras tem po ra is bá si cas, re sul tan -
tes da ação e da es tru tu ra ção his tó ri ca de
prá ti cas so ci a is ins ti tu í das. Ela bo ra ções de
vá ri as ca de i as de ge ra ções: uma cons tru ção
de lon ga du ra ção, que exi ge pro ces su a li da des
com ple xas e ra di ca is para se al te rar subs tan ti -
va men te, como lem bra Eli as (1989).

Assim en ten di da e con tex tu a li za da,
qua is os de li ne a men tos da ex pe riên cia rít mi -
co-temporal co ti di a na dos pro fes so res nos
dias atu a is? Qu a is são suas ca dên ci as? Que
mo du la ções rít mi cas são co muns à vida do
pro fes so ra do e que va ri a ções cos tu mam apre -
sen tar no in te ri or des se gru po? Pas se mos a
es sas ques tões, in di can do pos si bi li da des para
sua com pre en são e aná li se, sem qual quer pre -
ten são de es go tá-las.

Tem po: rit mo da vida so ci al

A hu ma na ex pe riên cia do tem po, ins cri -
ta nas tem po ra li da des das in te ra ções, das ins -
ti tu i ções e es tru tu ras so ci a is, de cor re da
rít mi ca das ati vi da des so ci a is pró pri as dos
con tex tos só cio-históricos em que se de sen -
vol vem. Como Durk he im (1989) des ta cou, o
rit mo da vida so ci al é a base da ca te go ria tem -
po, uma ca te go ria do pen sa men to ló gi co.
Qual seja, a no ção e a na tu re za so ci al do
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tem po se as sen tam na rit mi ci da de da vida co le -
ti va. Mas o que está su ben ten di do na idéia de
rit mo?

O rit mo da vida so ci al se ex pres sa nos di -
fe ren tes ní veis do trans cur so dos pe río dos de
tem po, pas san do por re gu la res e su ces si vas fa -
ses (de cres cen te e de cres cen te in ten si da des),
por mo men tos de re pou so e de ati vi da de ou
ain da de re cons ti tu i ção e de des mem bra men to. 
Essa é a ori gem dos rit mos que im preg nam os
tem pos e es pa ços da vida em co mum. 

Numa ou tra apro xi ma ção, po de-se
 afirmar que a vida co le ti va tem ir re gu la ri da des
 rítmicas, ori gi na das dos dis tin tos con tex tos e
con fi gu ra ções das ati vi da des e so ci a bi li da de
hu ma na, que se apre sen tam de modo não
 linear, cons ti tu in do-se de mo vi men tos, ações e
prá ti cas ir re gu la res, de ca dên ci as não ho mo gê -
ne as. De ou tra par te, os rit mos so ci a is ma ni fes -
tam-se nas al ter nân ci as, du ra ções e in ter rup -
ções das in te ra ções so ci a is; nos in ter va los,
in ten si da de e pe ri o di ci da de das ati vi da des co -
le ti vas. Essas nu an ces e mo du la ções da vida so -
ci al cons ti tu em sua rít mi ca.

Le feb vre e Ré gu li er (1992, p.263) tam -
bém nos aju dam no en ten di men to do que seja
a rit mi ci da de da vida so ci al. Se gun do eles, o rit -
mo é “a mo da li da de con cre ta do tem po so ci al”,
mas não pode ser con fun di do com a di vi são das 
ati vi da des em sé ri es num trans cur so de tem po
ou com a frag men ta ção de nos sas ati vi da des
du ran te um pe río do. A rít mi ca não é esta di vi -
são de ati vi da des, mas o seu en ca de a men to.

Esses au to res des ta cam que o rit mo en tra 
na cons tru ção ge ral do tem po, do mo vi men to,
do de ve nir, e que está pre sen te no flu xo e no
trans cur so de nos sa vida co ti di a na. Nos so
dia-a-dia está atra ves sa do por gran des rit mos
cós mi cos e vi ta is, os rit mos fí si co-biológicos,
ca dên ci as que in te ra gem per ma nen te men te em 
nos sa co ti di a ne i da de, li gan do-se ao tem po ho -
mo gê neo. Este, ori gi ná rio da for ma de de ter mi -
na ção tem po ral vi gen te nas so ci e da des atu a is,
hoje evo ca da nos im pe ra ti vos tem po ra is dos re -
ló gi os e ca len dá ri os. 

Vi ven ci a mos e nos en vol ve mos, a cada
dia, em pro ces sos, re a li da des, fe nô me nos e
cir cuns tân ci as rít mi cas, a co me çar pelo nos so
cor po, cons ti tu í do como uma uni da de de rit -
mos bio-psíquicos e so ci a is. So mos se res rít -
mi cos, vi ven tes num con tex to po lir rít mi co
que abar ca das ba ti das do co ra ção aos com -
pas sos mu si ca is; da res pi ra ção aos rit mos in -
di ca dos nos ca len dá ri os. Das ca dên ci as das
on das do mar aos com pas sos das in te ra ções
so ci a is; dos rit mos do cres ci men to das plan tas 
aos das apren di za gens hu ma nas; dos pe río dos 
do sono e da vi gí lia às ca dên ci as do trân si to e
das co mu ni ca ções hu ma nas. Uma com bi na -
ção rít mi ca que ex pri me a co e xis tên cia de
múl ti plas tem po ra li da des e a im bri ca ção dos
tem pos da na tu re za hu ma na e inu ma na em
nos sas vi vên ci as tem po ra is.

Le feb vre e Ré gu li er (1992) des ta cam ain -
da ou tros as pec tos da rít mi ca dos tem pos co ti -
di a nos. O pri mei ro, à ma ne i ra de Durk he im
(1989), re fe re-se ao ca rá ter so ci al do tem po,
isto é, o tem po so ci al como pro du to da vida
co le ti va. Nes se sen ti do, o tem po, como o
 espaço e qual quer ou tro pro du to, “se di vi de y
se ens cin de en uso y va lor de uso por un lado
y cam bio y va lor de cam bio por ou tro. A un
lado se ven de y a ou tro se vive”. Uma ar qui te -
tu ra tem po ral im pos ta pela mo der na or ga ni -
za ção da pro du ção, do con su mo, da
cir cu la ção e da ha bi ta ção, que ten ci o na e co -
li de com os am plos e in des tru tí ve is rit mos do
uni ver so na tu ral, fa zen do do co ti di a no “el lu -
gar, el te a tro e la apu es ta de un con flic to”
(Le feb vre; Ré gu li er, 1992, p.264).

O se gun do as pec to re fe re-se ao fato de
que a or ga ni za ção rít mi ca do tem po co ti di a no 
é, con co mi tan te men te, a mais pes so al, mais
in te ri or, e a mais ex te ri or, o que, se gun do Le -
feb vre e Ré gu li er (1992), não é uma ide o lo gia
nem uma ilu são, mas uma re a li da de. Os rit -
mos ad qui ri dos são si mul ta ne a men te in te ri o -
res e so ci a is. 

Um ter ce i ro ele men to da rít mi ca
 cotidiana que es ses au to res sa li en tam é o da

Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 25, n. 2, p. 87-108, jul./dez. 1999 91



frag men ta ção. Se gun do eles, o tem po quan ti fi -
ca do sub me te-se à lei ge ral de nos sa so ci e da de, 
que di vi de tam bém os es pa ços. Há, por exem -
plo, fra ções de es pa ços e tem pos para di fe ren -
tes tra ba lhos, que se se pa ram dos tem pos do
ócio, do la zer e de ou tros tan tos pe río dos dos
tem pos co ti di a nos, mo men tos cla ra men te de -
mar ca dos e hi e rar qui za dos. 

Esses três as pec tos, apon ta dos por
 Lefebvre e Ré gu li er (1992), es tão pre sen tes nos
tem pos es co la res e na ex pe riên cia do tem po
dos pro fes so res. Seja por que são uma vi vên cia
tem po ral ins cri ta no tem po mo der no, so ci al e
his to ri ca men te cons tru í do, pro du to da vida so -
ci al (um tem po que, de um lado, se vive e, de
ou tro, se tro ca), seja por que tra ta-se tam bém
da mais in te ri or e da mais ex te ri or das ex pe -
riên ci as, como os au to res en fa ti zam. Isso por -
que cada pro fes sor é úni co no que faz e nos
sen ti dos que atri bui à sua ex pe riên cia e à sua
his tó ria, vi vên ci as e sig ni fi ca ções ins cri tas nos
sis te mas sim bó li cos das cul tu ras e gru pos de
seu per ten ci men to.

De ou tra par te, a ex pe riên cia tem po ral
do cen te tam bém se cons ti tui de zo nas tem po -
ra is dis tin tas, ex pri min do a frag men ta ção do
tem po a que os dois au to res se re fe rem, es tan -
do elas sob a he ge mo nia dos tem pos do tra ba -
lho, como per ce be-se nas prá ti cas, re la tos e
fa las dos pro fes so res que vi mos e ou vi mos.

Na cor re ria de es co la para es co la, de uma
sala de aula a ou tra, tran si tan do de um con te ú -
do a ou tro, de casa para a es co la e da es co la para 
casa, em ca dên ci as mar ca das pe los re ló gi os, ho -
rá ri os e ca len dá ri os; mo vi dos pela ne ces si da de
e sen ti men to de que é pre ci so apro ve i tar o
 tempo e com pa ti bi li zar as ta re fas pro fis si o na is
com suas res pon sa bi li da des de mães, de pais,
de ci da dãos, de con su mi do res, os rit mos do
tem po do tra ba lho dos pro fes so res são mu i to
par ti cu la res, con for man do ha bi tus, es ti los de
vida e mo dos de ser, cons ti tu ti vos de suas
iden ti da des.

Suas ca dên ci as en tre cru za das e re pe ti ti -
vas con fi gu ram um rit mo cí cli co e tam bém

li ne ar, im bri ca dos não so men te nos tem pos
da es co la, mas nos tem pos da fa mí lia e nos
tem pos da ci da de – nos com pas sos da vida ur -
ba na, em que se des ta cam os pe río dos diá ri os
em que os pro fes so res se des lo cam de casa
para o tra ba lho, de uma es co la para a ou tra, e
des tas de vol ta à casa. 

Vi ve-se um sen ti men to pa ra do xal: ape -
sar das ex ten sas jor na das de tra ba lho, o tem -
po lhes pa re ce cur to. Um sen ti men to
as so ci a do ao flu xo da vida co ti di a na em que
não há tem po para se fa zer tudo, po rém em
que cada co i sa tem seu tem po, como Le feb vre 
e Ré gu li er (1992) as si na lam. 

Mas por que ra zões nos sos tem pos de
pro fes sor as sim se cons ti tu em? Por que apre -
sen tam essa con fi gu ra ção rít mi ca e não ou -
tra? Por que os vi ve mos e sen ti mos des sa
ma ne i ra?

Sen do o rit mo da vida so ci al a base da
ca te go ria do tem po, es sas ques tões nos re me -
tem aos rit mos da vida so ci al na es co la, ter ri -
to ri a li da de pre pon de ran te nos tem pos
co ti di a nos do cen tes. Em ou tros ter mos, como 
o rit mo da vida so ci al se apre sen ta no uni ver -
so es co lar?

A rit mi ci da de so ci e tá ria con fi gu ra-se
em di men sões ma cro e mi cros so ci a is e ar ti cu -
la as es tru tu ras rít mi co-temporais pre do mi -
nan tes no tem po his tó ri co aos de li ne a men tos
rít mi cos pe cu li a res aos di ver sos es pa ços e ter -
ri tó ri os da vida so ci al. A es co la é um de les. E
além de acom pa nhar o pa ra dig ma rít mi -
co-temporal vi gen te nas so ci e da des e épo cas,
tem ca dên ci as pró pri as. 

Os rit mos da vida so ci al nos tem pos e
es pa ços da es co la, per cep tí ve is no trans cur so
e na ro ti na do dia-a-dia, na du ra ção, nas al -
ter nân ci as, con ti nu i da des e des con ti nu i da des 
das ati vi da des es co la res, nas se qüên ci as e
com pas sos das re la ções e prá ti cas di dá ti -
co-pedagógicas, cir cuns cre vem-se me di an te
três ca dên ci as: das in te ra ções so ci a is en tre
adul tos, cri an ças e jo vens em seus en con tros
de co-presença, na con vi vên cia en tre
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ge ra ções hu ma nas pró pri as à vida da es co la;
dos com pas sos pró pri os ao tra ba lho as sa la ri a -
do; e dos or de na men tos bu ro crá ti cos es co la res, 
os qua is se mo de lam e se ex pres sam nos ca len -
dá ri os e ho rá ri os das es co las. Há tam bém de se
con si de rar os rit mos bi op sí qui cos im pli ca dos
nos pro ces sos de cons tru ção do co nhe ci men to
e das apren di za gens hu ma nas, pre sen tes na
ação pe da gó gi ca, den tre ou tros or de na men tos
rít mi cos, as so ci a dos à na tu re za inu ma na,
igual men te pre sen tes nos com pas sos es co la res.

Estão ain da ins cri tas na rít mi ca do uni -
ver so es co lar as tem po ra li da des pre té ri tas e as
pers pec ti vas de fu tu ro: os ho ri zon tes tem po ra is 
de pas sa do, pre sen te e fu tu ro, pró pri os à his to -
ri ci da de da es co la e de seus su je i tos. Pla nos
tem po ra is que en re dam nos fios da me mó ria as
vi vên ci as do pre sen te e as pos si bi li da des do
vir-a-ser. 

De ve-se con si de rar, ade ma is, que na po -
lir rít mi ca da es co la es tão em re ci pro ci da de os
rit mos pes so a is e gru pa is, em es pe ci al os que
são pró pri os às di ver sas ge ra ções hu ma nas, ca -
dên ci as que de li ne i am os con tor nos rít mi cos da 
ação dos su je i tos so ci a is que po vo am o uni ver -
so es co lar, ao lado dos rit mos cós mi cos. De ou -
tra par te, é pre ci so re le var que as es tru tu ras
rít mi co-temporais que com põem a po lir rit mia
es co lar são cons tru ções his tó ri cas, em du plo
sen ti do: por que fo ram cri a das por gru pos
 humanos em lon gas ca de i as de ge ra ções, e
 porque são re cri a das, a cada dia, nas ações e
prá ti cas ins ti tu í das e ins ti tu in tes de su je i tos in -
di vi du a is e co le ti vos que ha bi tam os ter ri tó ri os
da es co la. Tra ta-se ain da de rit mos que se com -
bi nam, ten si o nam, con fli tam, com ple men tam e 
as so ci am, com pon do a rít mi ca do uni ver so es -
co lar. Com pas sos que se en tre cru zam e jus ta -
põem na ex pe riên cia do tem po do cen te.
Pas se mos à aná li se de al guns des ses ei xos es -
tru tu ra do res das ca dên ci as rít mi cas es co la res:
os rit mos  inscritos nas in te ra ções so ci a is, os
com pas sos es ta be le ci dos pe los ca len dá ri os e as
ca dên ci as que se con fi gu ram nos ho rá ri os das
es co las.

Escon di dos, re ve la dos: rit mos
das inte ra ções so ci a is 

Ela é mu i to agi ta da. Dá pal pi te fora de hora.

Esse che ga até a atra pa lhar, de tão afo i to que é 

para res pon der as co i sas.

Ela é in te res sa da. Traz o “Para Casa” mais ou

me nos. Entra no rit mo.

No meio de uma co i sa que você está fa zen do

na aula, eles te cor tam.

Ela é bas tan te agi ta da. Dá pal pi te fora de hora. 

Esse tam bém. Ele per gun ta mu i to fora de

hora.

É in qui e to, agi ta do. Exces si va men te agi ta do.

Leva tudo na brin ca de i ra, com pro me ten do o

an da men to das ati vi da des.

Na con ver sa ele é es per to, mas para fa zer as

co i sas é agi ta do de ma is.

Ele está sem pre cor ren do atrás, por que ele é

len to e a tur ma vai na fren te. A tur ma é mu i to

rá pi da e ele é len to.

Ele tem um bom an da men to nas ati vi da des.

Essas ob ser va ções dos pro fes so res so bre 
seus alu nos, nas re u niões dos Con se lhos de
Clas se de uma Esco la Mu ni ci pal, re me -
tem-nos a um dos ei xos es tru tu ra do res das
ca dên ci as dos tem pos da es co la: os rit mos im -
pli ca dos nas in te ra ções so ci a is es co la res.

Além de jul ga rem e clas si fi ca rem seus
alu nos con for me os rit mos de seus com por ta -
men tos, os pro fes so res pre ci sam adap tar-se às
suas ca dên ci as: aos rit mos da mo ça da que vive
a mil, nos com pas sos do tem po ele trô ni co, da
mí dia, da MTV. De vem tam bém sin cro ni zar-se
às ca dên ci as do es tu dan te já mais  velho, tra ba -
lha dor, por ve zes so no len to: “can sa do das
can se i ras da vida”, na ex pres são do po e ta, fa -
ce tas da rít mi ca das in te ra ções so ci a is es co la -
res. É pre ci so sin cro ni zar os com pas sos pró pri os 
ao ci clo da vida adul ta aos da me ni na da que de -
sa fia seus mes tres, de les es pe ran do algo que
faça sen ti do, cir cuns tân ci as que cons ti tu em
par te da ten são ine ren te à ati vi da de do cen te
no dia-a-dia da es co la, fe i ta de for tes, ten sos e
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in ten sos rit mos. As in te ra ções so ci a is dos tem -
pos e es pa ços es co la res es tão im pli ca das em vá -
ri as mo du la ções rít mi co-temporais per ti nen tes à 
so ci a bi li da de hu ma na. Como des con si de rá-las
na ex pe riên cia tem po ral dos pro fes so res, nas
quais elas se acen tu am, no con ví vio en tre ato res
so ci a is lo ca li za dos em di fe ren tes ci clos de vida e
ge ra ções hu ma nas?

Ace le ra ção, agi ta ção, ra pi dez, cal ma, len -
ti dão, las si dão são al gu mas va ri a ções de nos sos 
rit mos pes so a is e co le ti vos, ca dên ci as dos
 sujeitos so ci a is e agru pa men tos hu ma nos nos
tem pos co ti di a nos, que os pro fes so res te mos de 
equi li brar, te mos de cos tu rar nos tem pos
 escolares. Só isso bas ta ria para fa zer os rit mos
da ati vi da de do cen te ten sos e in ten sos. Po rém,
há ain da o gran de vo lu me de au las, tur nos,
 turmas, alu nos que os pro fes so res ge ral men te
as su mem. Além de tudo isso, cada tur ma
 representa não ape nas um con jun to de alu nos
com rit mos va ri a dos, mas tam bém va ri am as
ca dên ci as das vá ri as tur mas, dos tur nos das
 escola, dos dias da se ma na e do mês, de uma e
ou tra es co la. “São mu i tas as tem po ra li da des.
Há vá ri os tem pos den tro do tem po”, como o
prof. Ju ni or nos di zia em sua en tre vis ta.

Mas como ex pli car as di fe ren ças rít mi cas
dos es tu dan tes e as sub se qüen tes ob ser va ções
dos pro fes so res a este res pe i to, di tas nas re u -
niões de Con se lhos de Clas se, nas sa las dos pro -
fes so res e em ou tros mo men tos do cen tes
co le ti vos, em que os alu nos es tão sem pre em
pa u ta? De um lado, tra ta-se de ca dên ci as pe cu -
li a res às con di ções etá ri as e ci clos de vida dos
es tu dan tes. De ou tro, há um novo as pec to a
con si de rar, re la ti vo aos rit mos im pli ca dos nas
in te ra ções so ci a is nos tem pos es co la res: as
“du ra ções es pe ra das so ci al men te”. Se gun do a
for mu la ção de Mer ton (1992, p.280), são elas
as “ex pec ta ti vas pres cri tas so ci al men te o acu -
ña das co lec ti va men te so bre du ra ci o nes tem po -
ra les cir cuns cri tas en es truc tu ras so ci a les de
di ver so tipo”.

Oni pre sen tes no ce ná rio das so ci e da des
com ple xas, as “du ra ções es pe ra das so ci al men -

te” são uma ca rac te rís ti ca es sen ci al das es tru -
tu ras so ci a is e das ex pec ta ti vas in di vi du a is e
co le ti vas pre sen tes nas re la ções in ter pes so a is, 
con fi gu ran do “una cla se de ex pec ti va so ci al
que afe ta de um modo sig ni fi ca ti vo al pro prio
com por ta mi en to de los gru pos y de los in di vi -
du os y de qui e nes for man par te de sus con -
jun tos de fun ci o nes y or ga ni za ci o nes”
(Mer ton, 1992, p.281). Me lhor di zen do, “las
du ra ci o nes es pe ra das so ci al men te cons ti tu -
yen una pro pri e dad es truc tu ral re la ci o na da
tan to con las con duc tas in di vi du a les como
con otras pro pri e da des y pro ce sos es truc tu ra -
les” (Mer ton, 1992, p.298). O au tor des ta ca
ain da que as “du ra ções es pe ra das so ci al men -
te” afe tam a “con du ta so ci al an te ci pa do ra”,
aqui lo que pre ve mos como com por ta men to
pró prio a cer tas si tu a ções e con tex tos de in te -
ra ções so ci a is. Nes se sen ti do, a con du ta an te -
ci pa do ra en vol ve adi an ta men tos ou pre vi sões
so ci al men te pres cri tos ou es te re o ti pa dos, vi -
sí ve is, por exem plo, nas ob ser va ções dos pro -
fes so res so bre os alu nos nas re u niões dos
Con se lhos de Clas se ci ta das aci ma.

Em seus en con tros de co-presença na
sala de aula e na es co la, os pro fes so res e alu -
nos não ape nas es pe ram cer tos com por ta -
men tos uns dos ou tros, como tam bém
pre vê em as oca siões e du ra ções que de vem
apre sen tar. Há ex pec ta ti vas quan to aos ti pos
de com por ta men to mú tuo e quan to à sua ca -
dên cia rít mi ca, aos mo men tos, pe río dos e à
du ra ção em que de vem ocor rer.

Mer ton (1992) ob ser va ain da que, em -
bo ra sem pre haja ex pec ta ti vas re cí pro cas
so bre a rít mi ca de nos sas con du tas na vida em 
co mum, es sas “du ra ções es pe ra das so ci al -
men te” se dis tin guem das “du ra ções re a is”,
em bo ra am bas se ins cre vam na pro ble má ti ca
das du ra ções so ci a is, dos or de na men tos rít mi -
co-temporais das in te ra ções so ci a is. Na
rit mi ci da de do uni ver so es co lar, isso se evi -
den cia, por exem plo, nas si tu a ções em que os
es tu dan tes não con se guem apre sen tar o ren -
di men to es ta be le ci do para de ter mi na do
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pra zo, ori gi nan do pro ble mas como o da re pe -
tên cia.

Ou tro im por tan te as pec to des ta ca do por
Mer ton (1992) é o de que es sas du ra ções es pe -
ra das em nos sos re la ci o na men tos so ci a is po -
dem ser “du ra ções fi xas” - de fi ni das me di an te
pra zos fi xos ou li mi ta dos - e “du ra ções ili mi ta -
das” - com pra zos in de ter mi na dos. Na rít mi ca
es co lar, as “du ra ções fi xas” ex pres sam-se na
de li mi ta ção dos gra us e ní veis de en si no a se -
rem per cor ri dos e su pe ra dos pe los es tu dan tes,
me di an te um cer to nú me ro de anos le ti vos; no
sis te ma de se ri a ção; nos se mes tres e bi mes tres,
den tre ou tros exem plos. Qu an to aos do cen tes,
te mos para ilus trar os pe río dos es ti pu la dos
para a mu dan ça de gra us na car re i ra do ma gis -
té rio, den tre ou tras si tu a ções.

Qu an to às “du ra ções ili mi ta das”, elas po -
dem ser ob ser va das, den tre ou tros exem plos, no
tem po de exis tên cia ou de fun ci o na men to das
es co las e no pe río do em que os do cen tes ne las
per ma ne cem, em ge ral, du ra ções em aber to, não 
li mi ta das em seus pe río dos de tem po.

Além de ob ser var que as “du ra ções es pe -
ra das so ci al men te” nós as ex pe ri men ta mos das
mais va ri a das for mas e em to dos os do mí ni os
ou se to res de nos sas vi das, Mer ton (1992,
p.301) des ta ca a exis tên cia de três gran des
 tipos. O pri mei ro de les são as “du ra ções es pe ra -
das so ci al men te”, do tipo “pres cri tas so ci al -
men te”, qual seja, for mal men te pres cri tas. Na
es co la, elas po dem ser ob ser va das, por exem -
plo, na le gis la ção que re gu la men ta os cur rí cu -
los e per cur sos da tra je tó ria es co lar. 

Exis tem tam bém, na rít mi ca es co lar, as
“du ra ções es pe ra das so ci al men te” que se apre -
sen tam sob a for ma de “ex pec ta ti vas so ci a is es -
te re o ti pa das”, um se gun do tipo in di ca do por
Mer ton (1992, p.301). Qual seja, “du ra ci o nes
pre de ter mi na das y, por lo tan to, re la ti va men te
pre vi si bles”, de fi ni das por vias for ma is como os 
con tra tos so ci a is, ou de modo in for mal e es -
pon tâ neo. No pri mei ro caso, vê-se na es co la os
con tra tos de ma trí cu la dos es tu dan tes com o
es ta be le ci men to e os con tra tos tra ba lhis tas dos 

pro fes so res. Ambos es ta be le cem pe río dos de
tem po de vi gên cia e re gu lam ou tros as pec tos
de or dem rít mi co-temporal, como o nú me ro
de au las que o do cen te de ve rá as su mir, os pe -
río dos que es ta rá na es co la etc. 

A ter ce i ra mo da li da de de “du ra ções es -
pe ra das so ci al men te” é o tipo “es pe ra do co le -
ti va men te”, na ter mi no lo gia do au tor.
Con tra ri a men te às du ra ções pres cri tas so ci al -
men te, é re la ti va men te in cer ta. Tra ta-se de
“du ra ci o nes bas tan te me nos pre vi sí ve is que
las du ra ci o nes pres cri tas es truc tu ral men te”
(Mer ton, 1992, p.301). Nes te caso, o au tor se
re me te às con du tas co le ti vas, a exem plo dos
mo vi men tos so ci a is e das ações co le ti vas. Esse 
tipo de “du ra ção es pe ra da so ci al men te”, em -
bo ra mais ra re fe i to, tam bém apa re ce nos tem -
pos e rit mos es co la res, em es pe ci al sob a
for ma dos mo vi men tos re i vin di ca tó ri os do -
cen tes e es tu dan tis. Oca siões em que as du ra -
ções e os rit mos ins ti tu í dos ou so ci al men te
es pe ra dos se rom pem, im pon do-se em seu lu -
gar as in cer tas du ra ções de li mi ta das no cur so
da ação po lí ti ca de seus su je i tos. 

Ampli an do a aná li se de Mer ton (1992),
ou tras ques tões de vem ser con si de ra das. A pri -
me i ra é a de que “du ra ções es pe ra das so ci al -
men te” são mais que re a li da des ob je ti vas,
im pli ca das nas in te ra ções so ci a is. Elas se ins -
cre vem nas sub je ti vi da des. Na es co la, vê-se
que alu nos, pro fes so res, pe da go gos cri am,
para si mes mos e para os ou tros, ex pec ta ti vas
rít mi cas que po dem se re a li zar tan to quan to
se frus trar, com des do bra men tos em suas au -
to-imagens, mo ti va ções e pro je tos re la ti vos à
vida es co lar. Espe ra mos, de nos sa par te e dos
ou tros, cer tas ca dên ci as nos com por ta men tos 
e a re a li za ção de cer tas co i sas em de ter mi na -
dos pe río dos de tem po. E, caso não ocor ram,
den tro do tem po es pe ra do, há con se qüên ci as
não so men te de or dem ob je ti va – os cus tos e
re cur sos ma te ri a is per di dos com a re pe tên cia,
por exem plo – mas de or dem sub je ti va: o es -
tig ma, a ba i xa es ti ma, a frus tra ção, os es te -
reó ti pos e ró tu los ne ga ti vos. 
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Dito de ou tro modo, a rít mi ca so ci al men -
te es pe ra da, de fi ni da for mal men te ou não, é in -
ter na li za da e na tu ra li za da de tal modo que
per de mos de vis ta ou tras pos si bi li da des. E,
quan do as co i sas se pas sam fora dos com pas sos 
e pe río dos pre vis tos, há in sa tis fa ções, frus tra -
ções, cul pas e ne ga ti vas ava li a ções pes so a is e
gru pa is. Além dis so, na es co la, as “du ra ções es -
pe ra das so ci al men te”, pres cri tas for mal men te
ou mes mo in for ma is, são ho mo gê ne as e ho mo -
ge ne i za do ras. Esta be le cem pa drões uni for mes
de ca dên ci as, de de sem pe nho rít mi co, para su -
je i tos so ci a is e gru pos hu ma nos múl ti plos e
di ver sos. 

Em sín te se, as “du ra ções es pe ra das so ci al -
men te” es con di das e/ou re ve la das nas in te ra -
ções so ci a is da es co la, além de es ta be le ce rem
rít mos uni for mes de com por ta men to, têm im -
pli ca ções na au to-imagem e nos sen ti men tos
in di vi du a is e gru pa is. Po dem se des do brar em
sen ti men tos de êxi to tan to quan to de fra cas so,
de ba i xa ou de alta es ti ma, as pec tos im por tan -
tes na cons ti tu i ção das iden ti da des dos su je i tos 
so ci a is. É frus tran te e com pro me te dor para
pro fes so res e es tu dan tes, por exem plo, con tra -
ri ar as ex pec ta ti vas de du ra ção so ci al men te es -
pe ra das, re pro van do ou sen do re pro va do,
atra san do-se no an da men to pre vis to para ven -
cer os con te ú dos das uni da des de en si no, dos
bi mes tres, das sé ri es, e as sim su ces si va men te. 

De ou tra par te, a pre pon de rân cia de um
an da men to rít mi co ou ou tro não está dada
para sem pre. Re sul ta de lu tas, de em ba tes de
for ças, de con fron tos en tre os vá ri os seg men -
tos, in te res ses e pro je tos exis ten tes na es co la.
Está sem pre aber ta ao im pon de rá vel da ação
hu ma na. Con tu do, em bo ra em sua ação pro fes -
so res e alu nos trans gri dam, al te rem e re fa çam
os rit mos e tem pos es co la res de va ri a das
 maneiras, re de fi nin do ca dên ci as in di vi du a is e
co le ti vas, o trans cur so e as du ra ções im pli ca das 
em sua con vi vên cia são, de modo ge ral, mu i to
cla ros, tan to no pla no do in te ri or da es co la,
quan to de seu ex te ri or, via me ca nis mos de
 regulação e con tro le im pos tos pe los sis te mas

de en si no como um todo, pe las po lí ti cas
 educacionais e suas ins tân ci as de ges tão. Nes -
se caso, es ta be le cen do pa râ me tros de du ra ção 
e pe río dos tra du zi dos hoje nos ní veis e sé ri es
de en si no, nos ca len dá ri os e ho rá ri os es co la -
res, que ba li zam não ape nas as in te ra ções
 sociais no co ti di a no da es co la, como tam bém
a tra je tó ria es co lar dos es tu dan tes. Em cada
uma das eta pas do tem po de es co la, há car ga
ho rá ria e con te ú dos se qüen ci a is a se rem
 cumpridos num de ter mi na do pe río do de
 tempo, há uma “du ra ção es pe ra da so ci al men -
te”, no que se re fe re ao de sem pe nho do cen te
e dis cen te.

Ca len dá ri os esco la res

Os ca len dá ri os são um dos prin ci pa is re -
fe ren tes tem po ra is da es co la e da ex pe riên cia
do tem po dos pro fes so res. Pre sos nas pa re des
e mu ra is es co la res, re lem bra dos nos bo le tins à 
co mu ni da de es co lar, es tão sem pre vi sí ve is.
Apa re cem em lu ga res de des ta que nos ca der -
nos, nas pas tas, agen das e bol sas de pro fes so -
res e alu nos. Estão gra va dos no pen sa men to.
Estru tu ram e re ve lam a rít mi ca das prá ti cas e
ati vi da des do cen tes nos tem pos co ti di a nos.

Ana li san do ca len dá ri os de al gu mas es -
co las, ob ser va mos que eles es pe ci fi cam vá ri os
pe río dos e tem po ra li da des, de li mi tan do con -
jun tos de tem pos/ati vi da des, tais como:

• as jor na das de tra ba lho e dias de des can so
(fe ri a dos, re ces sos, fé ri as); 

• as su bu ni da des de tem po ra li za ção como bi -
mes tres, quin ze nas, se ma nas e dias le ti vos;

• os pe río dos fes ti vos e co me mo ra ti vos (dia
das mães, do ín dio etc.);

• as da tas pe da gó gi cas es pe ci a is, como os
dias de pla ne ja men tos, as “se ma nas de ava -
li a ção”, os pe río dos de re cu pe ra ção;

• os pe río dos não le ti vos, como os de se le ção
e de ma trí cu la;

• as da tas das re u niões e as sem bléi as es co la -
res;
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• a pro gra ma ção ex tra es co lar, como as ex cur -
sões;

• os “dias de con vi vên cia”, as fe i ras de cul tu ra,
as com pe ti ções es por ti vas etc.

Nos úl ti mos anos, em vir tu de da ra ci o na -
li za ção cres cen te dos pro ces sos edu ca ti vos e da 
es tru tu ra or ga ni za ti va das es co las, seus ca len -
dá ri os têm to ma do ma i or im por tân cia e vi si bi li -
da de. Têm tam bém se am pli a do em ob je tos e
re fe ren tes tem po ra is, como as agen das es co la -
res, os qua dros de avi sos, os co mu ni ca dos ou
cir cu la res aos es tu dan tes e fa mí li as, den tre ou -
tros ve í cu los de co mu ni ca ção uti li za dos pe las
es co las para di vul gar a sua pro gra ma ção. 

Um im por tan te as pec to a con si de rar é
que os ca len dá ri os, em suas di men sões qua li ta -
ti va e quan ti ta ti va, re fle tem as pers pec ti vas, os
mo dos de se pen sar e de se fa zer edu ca ção
 escolar. E não ape nas re ve lam, mas im põem os
rit mos es co la res, as ca dên ci as das ati vi da des
do cen tes e dis cen tes, pres cre ven do suas “du ra -
ções es pe ra das so ci al men te”. Ao es ta be le ce rem
a rít mi ca das ati vi da des edu ca ti vas, dos tem pos 
e es pa ços es co la res, os ca len dá ri os tra du zem
tan to quan to con for mam as op ções di dá ti -
co-pedagógicas das es co las e suas for mas de
re a li za ção, uma vez que es pe ci fi cam as ati vi da -
des a se rem de sen vol vi das e seus res pec ti vos
pe río dos. Os ca len dá ri os es co la res re fle tem o
que a es co la é, o que ela faz e a que se pro põe,
em suma. Por meio de les, po de-se co nhe cer sua 
ação edu ca ci o nal, seu co ti di a no e a vida de
seus pro fes so res e es tu dan tes.

Como em ou tros es pa ços so ci a is, os ca -
len dá ri os re fle tem e re gu lam as es tru tu ras rít -
mi co-temporais das prá ti cas da vida em co mum 
no uni ver so es co lar. São pe ças cen tra is em sua
or ga ni za ção e di nâ mi ca de fun ci o na men to.
Con têm os pon tos de re fe rên cia in dis pen sá ve is
em re la ção aos qua is to das as co i sas são clas si -
fi ca das tem po ral men te, me di an te sua as so ci a -
ção com as prá ti cas so ci a is, cir cuns cre ven do
suas mo du la ções rít mi cas (Sal lán,1992).

Mas há ain da ou tro as pec to a ser

con si de ra do: o uso do ca len dá rio ofi ci al e do
ca len dá rio real, vivo, re al men te ope ran te.
Con for me vi mos no dia-a-dia das es co las que
pes qui sa mos, são inú me ras as al te ra ções dos
ca len dá ri os ou suas adap ta ções à di nâ mi ca da 
ro ti na da es co la. Na ver da de, eles vão sen do
re cons tru í dos con for me as ne ces si da des, os
in te res ses e a cor re la ção de for ças pre sen tes
no gru po de pro fis si o na is. Re ve lam tam bém
em ba tes de for ça e a ma i or ou me nor au to no -
mia dos pro fis si o na is da es co la fren te às ins -
tân ci as de ges tão edu ca ci o nal, como as
Se cre ta ri as de Edu ca ção. Assim, em bo ra o ca -
len dá rio ofi ci al, ela bo ra do nes sas ins tân ci as,
seja sem pre uma re fe rên cia a ser cum pri da, no 
dia-a-dia da es co la ele vai sen do re cons tru í do:
vai se des fa zen do e re fa zen do em ma i or ou
me nor es ca la, pe los su je i tos so ci a is da es co la
em sua ação in di vi du al e co le ti va. 

Há uma re cons tru ção des se ins tru men -
to tem po ral me di an te uma mul ti pli ci da de de
ca mi nhos e es tra té gi as de atu a ção dos pro fis -
si o na is da es co la, que po dem al te rá-lo mais
am pla men te em ra zão de mo vi men tos re i vin di -
ca tó ri os, por exem plo, ou mo di fi cá-lo de for -
ma mais res tri ta, por meio de ar ran jos de dias e
ho rá ri os em razão de fa tos como os jo gos da
Copa, re u niões de pro fes so res, fes ti vi da des,
como re gis tra mos nas es co las pes qui sa das.

Mas para me lhor com pre en der mos o
que os ca len dá ri os re pre sen tam e sua im por -
tân cia, é pre ci so am pli ar a aná li se. 

Os ca len dá ri os são mar cas do hu ma no.
Asso ci am-se às cul tu ras e à me mó ria, dis tin -
guin do a es pé cie de ou tros se res, im pos si bi li -
ta dos de tra du zi rem em con ce i tos o flu xo da
vida e do mun do, na in ven ção so ci al do tem po 
fi gu ra da nos sig nos. Além de evo ca rem os
tem pos, como to dos os seus in di ca do res, os
ca len dá ri os são, eles mes mos, tem po ra is e his -
tó ri cos. Seus en re dos fa zem par te dos per cur -
sos dos po vos e das cul tu ras, que ex pres sam e
re gu lam.

Como Durk he im (1989, p.39) apon tou,
“o ca len dá rio ex pri me o rit mo da ati vi da de
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co le ti va ao mes mo tem po que tem por fun ção
as se gu rar a sua re gu la ri da de”. Suas di vi sões em 
dias, se ma nas, me ses, anos “cor res pon dem à
pe ri o di ci da de dos ri tos, das fes tas, das ce ri mô -
ni as pú bli cas”. São eles sig nos tem po ra is
 especiais, ex pres são das ex pe riên ci as e re pre -
sen ta ções co muns a dis tin tas so ci e da des, cul -
tu ras, agru pa men tos hu ma nos, cri an do
sen ti men tos e la ços de per ten ci men to. Ne les,
um povo, uma co mu ni da de, um gru po se
(re)co nhe ce e se de no mi na. Ne les, um povo,
uma co mu ni da de, um gru po nar ra a sua his tó -
ria, re lem bra, co me mo ra, ce le bra. Cons trói
iden ti da des.

Os ca len dá ri os tan to ex pri mem quan to
di re ci o nam as rít mi cas das prá ti cas so ci a is, ca -
dên ci as da vida em co mum. Se gun do Le Goff
(1984, p.265-268), “toda a vida co ti di a na, afe -
ti va, fan tás ti ca de uma so ci e da de de pen de de
seu ca len dá rio”. E, “em bo ra de pen dam do tem -
po cós mi co, re gu la dor da du ra ção que se im põe 
a to das as so ci e da de hu ma nas [...] es tas cap -
tam-no, me dem-no e trans for mam-no em ca -
len dá rio, se gun do as suas es tru tu ras so ci a is e
po lí ti cas, os seus sis te mas eco nô mi cos e cul tu -
ra is, os seus ins tru men tos ci en tí fi cos e
tec no ló gi cos”.

Efe ti vo ins tru men to de po der ma te ri al
(por que es ta be le ce rit mos, pe río dos e du ra ção
dos pro ces sos de pro du ção e re pro du ção da
vida so ci al) e sim bó li co (por cons ti tu ir um sis -
te ma de sig ni fi ca ção, in ter pre ta ção e lo ca li za -
ção tem po ral dos in di ví du os e gru pos no
mun do e na his tó ria), esse ins tru men to de côm -
pu to tem po ral, di fe ren te men te dos re ló gi os,
tem uma na tu re za mar ca da men te qua li ta ti va,
tal como Hu bert (1992, p.17) as si na la em seus
es tu dos so bre a re pre sen ta ção do tem po na re -
li gião e na ma gia. Se gun do ele, o pró prio tem -
po é con ce bi do como do ta do de qua li da de, pois 
que suas par tes “no son in di fe ren tes a las co sas
que en el ocur ren: las atra en o las re cha zan”.
Assim sen do, nos ca len dá ri os, “du ra ci o nes cu -
an ti ta ti va men te de si gua les son igua la das y du -
ra ci o nes igua les son de si gua la das” (Hu bert,

1992, p.15). Em suma, para Hu bert (1992), a
ins ti tu i ção so ci al do ca len dá rio é o có di go das 
qua li da des do tem po, pro ce den do de uma
idéia qua li ta ti va do tem po, com suas par tes
des con tí nu as e he te ro gê ne as, que se vol tam
so bre si mes mas. Os ca len dá ri os tra du zem a
pe ri o di ci da de dos ri tos e ins ta u ram a au to ri -
da de da con ven ção. 

Ca len dá ri os são cons tru ções his tó ri cas
que en vol vem lu tas e con fron tos. A esse
 respeito, Le Goff (1984) en fa ti za que es ses
ob je tos so ci a is agre gam ele men tos
as tro nô mi cos, ci en tí fi cos e re li gi o sos,
or ga ni zan do e de li mi tan do um qua dro
tem po ral que re gu la e di ri ge a vida pú bli ca e
pri va da, con ten do mu i tas his tó ri as, in se ri das
em cul tu ras e épo cas. Ca len dá ri os são sig nos
car re ga dos de sen ti dos e com pro me ti men tos,
sob in ter ven ção di re ta dos jo gos de po der,
mais es pe ci fi ca men te, dos de ten to res do
po der. Instru men tos de con tro le do tem po
so ci al, como ou tros sig nos tem po ra is, os
ca len dá ri os são em ble mas de po der e
do mi na ção, pos to que não ape nas re ve lam,
mas cir cuns cre vem os rit mos so ci a is. E, por
con se guin te, os mo dos de vi ver e de ser dos
gru pos em que têm ori gem e aos qua is se
 destinam, per mi tin do a quem os de fi ne e
 manipula o con tro le do tem po e do es pa ço,
dos rit mos da vida in di vi du al e co le ti va. Um
ca len dá rio de fi ne li mi tes e pos si bi li da des
 sociais para so ci e da des, gru pos e in di ví du os,
 prossegue Le Goff. Além dis so, a pro ble má ti ca 
de po der que o en vol ve ex tra po la o pre sen te,
 articulando-se à me mó ria. Ca len dá ri os fa zem
lem brar e es que cer. A de mar ca ção de da tas
sig ni fi ca ti vas e co me mo ra ti vas de um gru po
ne les se ex pres sa, as so ci an do-os in ti ma men te 
à me mó ria co le ti va e às iden ti da des so ci a is,
tal como ana li sa do por Ze ru ba vel (1992)
quan to ao ca len dá rio ju da i co. Ca len dá ri os são 
pe ças nu cle a res na me mó ria co le ti va, são 
“hú mus da tra di ção”, na ex pres são de Le Goff.

Além de re fle ti rem e re gu la rem os rit -
mos, as al ter nân ci as, a pe ri o di za ção, os con ti -
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nu uns e des con ti nu i da des da vida so ci al, es tes
mar ca do res tem po ra is apre sen tam, no trans -
cur so do tem po, suas dis tin tas sig ni fi ca ções,
qual seja, o re pre sen tar do fa zer so ci al. As di vi -
sões e a da ta ção ne les de fi ni das e in di ca das, em -
bo ra pos sam equi va ler-se em ter mos quan ti ta ti -
vos ou iden ti tá ri os, são qua li ta ti va men te dis tin -
tas e até mes mo hi e rar qui za das. A esse res pe i to,
ob ser vam-se, por exem plo, as di ver sas sig ni fi ca -
ções ou sen ti dos que in di ví du os e gru pos  atri -
buem aos dias da se ma na e aos me ses do ano na
cul tu ra oci den tal. As da tas dos ca len dá ri os são
de ex tre ma im por tân cia. São como pon tas de
ice bergs, si na is ine quí vo cos e sem pre igua is a si
mes mos, que ba li zam a me mó ria das so ci e da des, 
na ex pres são de Bosi (1992, p.19). Seus no mes e
nú me ros são algo de que a me mó ria ca re ce para
ilu mi nar “no opa co dos tem pos os vul tos das
per so na gens e as ór bi tas de se nha das por suas
ações”, pros se gue o au tor. Re pre sen ta da nos
nú me ros, a da ta ção con tém nas com bi na ções de 
seus al ga ris mos “as mas sas ocul tas de que as da -
tas são ín di ce”. Da tas são, ain da con for me Bosi
(1992, p.19), re sis tên cia e for ça ori gi na das “da
re la ção inex tri cá vel en tre o acon te ci men to, que
elas fi xam com sua sim pli ci da de arit mé ti ca, e a
po li fo nia do tem po so ci al, do tem po cul tu ral, do 
tem po cor po ral, que pul sa sob a li nha de su per -
fí cie dos even tos”. Dos ven tos, da fru i ção da his -
tó ria, tem po-movimento.

Por sua im por tân cia como re fe rên cia das
prá ti cas co le ti vas dos agru pa men tos hu ma nos
par ti cu la res, por seu ca rá ter sim bó li co, pela sua 
as so ci a ção à me mó ria e à his tó ria, por sua fun -
ção de ba li za men to rít mi co-temporal da vida
co ti di a na, os ca len dá ri os evo cam acon te ci men -
tos vi vi dos, com pon do os pro ces sos de cons tru -
ção de iden ti da des. Com os pro fes so res,
pas sa-se o mes mo. Como ima gi nar um gru po
de pro fes so res de uma es co la sem um ca len dá -
rio co mum? Com pen sar o fun ci o na men to de
uma co le ti vi da de es co lar sem os re fe ren tes in -
di ca dos em seus ca len dá ri os? 

A este res pe i to é sig ni fi ca ti va a con tri bu i -
ção de Ze ru ba vel (1992, p.362). Par tin do da

idéia de que “la or ga ni za ción del ti em po está
es tre cha men te li ga da a la for ma ción de gru -
pos”, o au tor afir ma que 

un or den tem po ral nor mal men te com par ti do

por un gru po de per so nas y ex clu si vo de el las

fun ci o na a la vez como uni fi ca dor y como se -

pa ra dor. Por una par te, al po ner de re li e ve e

acen tu ar la si mi li tud en tre los mi em bros del

gru po com res pec to a los de más, con tri bu ye a

con so li dar los sen ti mi en tos in ter nos de éste y,

así, se con vi er te en la base más fu er te de una

so li da ri dad “me cá ni ca” den tro del gru po. Por

ou tra par te, con tri bu ye cla ra men te a es ta ble -

cer fron te ras en tre gru pos, que dis tin guen y

se pa ran a sus mi em bros de los “ex tra ños”.

Os ca len dá ri os são mu i tos, di ver sos e
co e tâ ne os. Va ri am não ape nas por sua ori gem 
em di fe ren tes cul tu ras e épo cas, mas por sua
abran gên cia. Há aque les mais uni ver sa is e os
es pe cí fi cos de gru pos, de ins ti tu i ções e or ga -
ni za ções, ex pres san do e pres cre ven do os rit -
mos e ati vi da des des ses con tex tos, ha ven do
uma es pé cie de en ca i xe en tre eles: um ca len -
dá rio com bi na, com ple men ta e es pe ci fi ca o
ou tro. Obser van do esse fato na ex pe riên cia do 
tem po mo der no, per ce bem-se os ca len dá ri os
de ma i or pe ne tra ção – que re gu lam a vida de
toda uma so ci e da de, de um povo ou na ção – e 
os mais res tri tos, a eles aco pla dos, como os
ca len dá ri os es co la res. Con ju ga dos ao ca len -
dá rio ci vil e re li gi o so do país, hoje di vi di do em 
anos, me ses, se ma nas e dias, es ses sig nos
tem po ra is nor ma ti zam o co ti di a no da es co la e 
de seus su je i tos, as sim como todo o trans cur -
so de uma tra je tó ria es co lar, e es tru tu ram-se
nas mes mas ba ses de que Hu bert (1992) fa la -
va. Di fe ren te men te dos re ló gi os e de ou tros
me i os me câ ni cos de men su ra ção tem po ral, os
ca len dá ri os es co la res, como os de ma is,
 expressam um tem po qua li ta ti vo, em bo ra
apre sen tem pe río dos quan ti ta ti va men te ho -
mo gê ne os. Há uma va ri a ção qua li ta ti va em
fun ção dos ti pos de ati vi da des e prá ti cas
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so ci a is e, por con se guin te, dos rit mos es co la res
in di ca dos para os pe río dos. As se ma nas de
 avaliação es co lar, por exem plo, im pli cam um
con jun to es pe cí fi co de ri tu a is, sig ni fi ca ções e
rít mi ca, di fe ren tes das se ma nas nor ma is de
 aulas, em bo ra te nham igual nú me ro de ho -
ras/re ló gio de fi ni das como se ma na. Os pe río dos
de pro vas, para os pro fes so res e es tu dan tes, en -
vol vem ti pos de atu a ção e tra ba lho pe cu li a res,
ape sar de sua igual me di da de tem po iden ti tá rio, 
com pa ran do-se a ou tros pe río dos le ti vos.

Vê-se ain da que, em ge ral, os ca len dá ri os
evo cam vá ri as tem po ra li da des. De um lado, tra -
tam de um tem po con tí nuo e frag men ta do, que 
es ta be le ce uni da des cro no ló gi cas de di ver sas
ín do les, con di ção ne ces sá ria e ade qua da à
 ordenação, ra ci o na li za ção e de sen vol vi men to
das ati vi da des edu ca ti vas, no caso da es co la.
De ou tro, in di cam um tem po cí cli co e um
 tempo  linear, de sig nan do ati vi da des que re tor -
nam e, con co mi tan te men te, se en ca de i am para
um  determinado fim, num per cur so com ter mi -
na li da de.

Tais pers pec ti vas tem po ra is po dem ser ob -
ser va das nos ca len dá ri os es co la res, que apre sen -
tam uma pro gres si va su bor di na ção de sé ri es, de
ní veis/eta pas, de ci clos e gra us de en si no num
tem po con tí nuo e frag men ta do, si tu a do no pla -
no glo bal da tra je tó ria es co lar, a qual de tém
uma ter mi na li da de que ex pres sa um tem po
 linear. Pa ra le la men te, vê-se ne les um tem po cí -
cli co que se re no va e se en ca de ia, em cada bi -
mes tre, se ma na, mó du lo de aula (hora/aula) e
ano le ti vo, que re tor nam ao lon go da vida es co -
lar. Além dis so, os ca len dá ri os es co la res, com bi -
na dos aos qua dros de ho rá ri os, são ins tru men -
tos de côm pu to tem po ral, que abran gem des de
os or de na men tos tem po ra is mais ge ra is dos sis -
te mas de en si no até as es tru tu ras rít mi -
co-temporais do co ti di a no es co lar, de li mi ta das
em se ma nas, me ses, bi mes tres, se mes tres, anos
le ti vos.

Mas que ou tros as pec tos dos rit mos es co -
la res os ca len dá ri os evi den ci am? Qu a is ou tras
in jun ções rít mi co-educativas es tão ne les

ve la das ou des ve la das? O que eles nos di zem e 
o que ca lam?

Obser van do sua di men são qua li ta ti va e
mes mo quan ti ta ti va, ao es ta be le ce rem pe río -
dos, du ra ções e al ter nân ci as das ati vi da des e
prá ti cas so ci a is es co la res, os ca len dá ri os re ve -
lam as pec tos de prá ti cas e pro je tos po lí ti -
co-pedagógicos das es co las e os prin cí pi os
que os nor te i am. Con têm tam bém evi dên ci as
re la ti vas às con di ções e de li ne a men tos do
exer cí cio da do cên cia ne las exis ten tes. É di fe -
ren te, por exem plo, um ca len dá rio que de li -
mi ta pe río dos para ati vi da des re fle xi vas, de
es tu do, de en con tros, de pes qui sa, de pla ne -
ja men to e ava li a ção in di vi du al e co le ti va dos
pro ces sos e ati vi da des pe da gó gi cas para seus
pro fes so res e de ma is pro fis si o na is, e os que
si len ci am a esse res pe i to. Qu an to aos alu nos,
tudo ocor re de igual for ma, pois há ca len dá ri -
os que in di cam um cur rí cu lo mais rico e di ver -
si fi ca do, como há os mais em po bre ci dos.

Os ca len dá ri os es co la res, como os de -
ma is sis te mas e ins tru men tos de côm pu to
tem po ral, in cor po ram e ex pres sam re la ções de 
po der, in te res ses e pro je tos em jogo na vida
so ci al e na es co la. São uma ins tân cia de con -
fron to ve la do ou aber to en tre di re to ri as, pro -
fes so res, es pe ci a lis tas, es tu dan tes e des ses
seg men tos in ter na men te. Além dis so, en vol -
vem ins tân ci as de po der ex ter nas à es co la,
como as Se cre ta ri as de Edu ca ção e ou tros ór -
gãos de ges tão edu ca ci o nal, ape sar de se rem
mu i tas ve zes per ce bi dos ape nas como par te da
au to ri da de e das con ven ções que to dos de vem
aca tar, na tu ra li zan do-se algo que é so ci al men -
te cons tru í do, a par tir de in te res ses e for ças
 sociais. Esque ce mo-nos por ve zes de nos per -
gun tar so bre ques tões es sen ci a is a seu res pe i -
to, den tre as qua is: quem ela bo ra os
ca len dá ri os es co la res e como o faz? Que
 interesses e in ten ções eles in di cam e ins ti tu -
em? Qu a is prin cí pi os po lí ti cos e/ou pe da gó gi -
cos os ins pi ram? Que su je i tos da es co la são
 ouvidos e não ou vi dos, con si de ra dos e
 desconsiderados em sua ela bo ra ção? Que
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con di ções rít mi co-temporais eles es ta be le cem
para a re a li za ção do tra ba lho do cen te? O que
pri o ri zam e o que ne les fal ta? Essas ques tões
es tão con ti das nos ca len dá ri os, e me re cem aná -
li se pelo que elas ve lam e re ve lam das es tru tu -
ras rít mi co-temporais do tra ba lho edu ca ti vo
es co lar.

Afi nal, como Le Goff (1984, p.289) ob -
ser va, “os ho mens não se con ten ta ram em con -
tro lar o tem po por meio dos ca len dá ri os
uti li tá ri os. Fi ze ram-nos tam bém de po si tá ri os
dos seus so nhos e das suas es pe ran ças, le va dos
às ve zes ao ní vel da qui me ra e da uto pia”.

(De)Mar ca dos, inten sos,
de fi ni dos, re de fi ni dos: rit mos dos
ho rá ri os

Olha, eu acho que o tem po da es co la é meio

rí gi do. Você tem o seu ho rá rio e esse ho rá rio é

cum pri do. Você pode dar uma mo di fi ca da em

ter mos de seu tra ba lho na sala. Mas em ter mos

do ho rá rio da aula, não. Você re ce be o seu

ho rá rio de au las des de o iní cio do ano e tem que

cum pri-lo. Esse tem po você não pode mu dar.

Esse ho rá rio você não pode mu dar. Na sala você

pode mu dar o seu tra ba lho, o seu mé to do de dar 

aula, mas o ho rá rio você não muda. [...] A gen te

or ga ni za nos sa vida den tro des se ho rá rio de

es co la. É como se fos se as sim: o ho rá rio da

es co la é ime xí vel. Ten to or ga ni zar a mi nha vida

a par tir daí. As ou tras co i sas eu vou

or ga ni zan do, mas o ho rá rio da es co la é

de fi ni do. (Pro fa. Pris ci la)

Se eu me atra sas se eles já sa bi am que eu não

iria, que al gu ma co i sa ti nha acon te ci do, de tão

ha bi tu a da que eu es tou a che gar na que le ho rá -

rio cer to. Sem pre sou mu i to pon tu al, jus ta men -

te por ca u sa dis so, por que quan do o pro fes sor

não che ga a tem po, todo mun do sabe que ele

não vem. [...] Le van to cedo para dar tem po de

me pre pa rar, para che gar a tem po, e não atra sa -

da. Então, hoje que eu não te nho mais dois car -

gos, por que me apo sen tei em um, era para eu

es tar mais tran qüi la. Mas eu cos tu mo acor dar

an tes de o re ló gio des per tar, com medo de per -

der a hora e che gar aqui atra sa da. [...] Acho

que isso é pró prio do ma gis té rio. Sabe por

quê? Por que a gen te tem que che gar na hora

mes mo, por que se não o alu no fica sem pro fes -

sor na que le ho rá rio e isso tu mul tua a es co la.

Eu fui vi ce-diretora e vi tudo isso. [...] Eu não

con si go fi car sem re ló gio até no fim de se ma -

na. Eu te nho re ló gio em to dos os cô mo dos de

mi nha casa: na co zi nha, na copa, na sala, no

ví deo. Estou sem pre olhan do o re ló gio. Sabe

aque la ma nia de olhar o re ló gio, de fi car pre sa

ao re ló gio? Eu es tou tão ha bi tu a da que não

con si go. (Pro fa. Mar le ne)

Frag men ta dos, dis per sos, cor ri dos,
com bi na dos às lon gas jor na das de tra ba lho
in tra e ex tra-escolas, em vá ri as tur mas, tur -
nos, es co las, os ho rá ri os es co la res ten si o nam
e in ten si fi cam a rít mi ca dos tem pos co ti di a -
nos dos pro fes so res. Aco pla dos aos re ló gi os e
aos ca len dá ri os ci vil e es co lar, são eles um
ins tru men to bá si co de mo du la ção rít mi -
co-temporal da ro ti na do cen te.

Como Pris ci la e Mar le ne des ta ca ram, a
di vi são dos pe río dos para as vá ri as ati vi da des
es co la res é bem de fi ni da, a co me çar pe los mi -
nu tos de du ra ção das ho ras-aula, a se rem ob -
ser va dos com pres te za, pois con clu í do o
tem po des ti na do a uma dis ci pli na, ou tra terá
iní cio. Em pe que nos in ter va los, os pro fes so res 
de vem tran si tar de uma tur ma a ou tra, de um
a ou tro con te ú do de en si no, de uma a ou tra
es co la, em vir tu de do en ca de a men to dos
 tempos que com põem os cur rí cu los, os pro -
ces sos di dá ti co-pedagógicos e os ri tu a is es co -
la res, como tam bém em ra zão do tipo de
con tra to que fa zem com as es co las e da ex -
ten são de suas jor na das se ma na is. Assim,
mes mo quan do é no i te, lá es ta mos: eles e nós, 
alu nos e pro fes so res. De po is de um dia de ati -
vi da des, ten ta mos fi car no va men te a pos tos,
uns di an te dos ou tros, para mais um tur no de
la bor.
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Ten do em vis ta suas ca rac te rís ti cas e
con se qüên ci as na vida dos pro fes so res, os con -
tor nos e a mon ta gem dos ho rá ri os es co la res são 
fun da men ta is, pois am pli am ou en cur tam o
tem po do cen te à dis po si ção da es co la. Os ho rá -
ri os mais con cen tra dos na se ma na, com au las e
dias sub se qüen tes, cos tu mam ser pre fe ri dos do
que os di lu í dos, ape sar de se rem mais can sa ti -
vos e des gas tan tes, eli mi nan do os in ter va los
para o des can so. Há, por tan to, a pos si bi li da de
de que os ho rá ri os do cen tes se jam di vi di dos de
modo mais leve e ra ci o nal ou mais pe sa do e
des con for tá vel, sen do mais fa vo rá ve is ou pre -
ju di ci a is à ro ti na de um pro fes sor. Isso acar re ta
ne go ci a ções en tre do cen tes e es co la, e en tre os
pró pri os do cen tes. Sen do pou cos os que tra ba -
lham em uma úni ca es co la, com jor na da se ma -
nal igual ou in fe ri or a 20 ho ras, a mon ta gem
dos ho rá ri os es co la res acar re ta con fron tos,
 desentendimentos, bar ga nhas. Por  vezes, pro -
te ci o nis mo, cli en te lis mo e dis cri mi na ção em re -
la ção aos pro fes so res mais pró xi mos ou
dis tan tes da di re ção de es co la ou de quem os
ela bo ra.

Há tam bém, nos ho rá ri os, ou tros
tra ça dos e mo ti vos para con fron tos de
in te res ses. Embo ra as pre fe rên ci as va ri em,
exis tem os dias e pe río dos de aula me lho res e
pi o res, como os sá ba dos e as no i tes de
sex ta-feira. Vêem-se, ain da, em ba tes em sua
dis tri bu i ção de pen den do das tur mas para eles
de sig na das, pois há en tre o pro fes so ra do
es te reó ti pos so bre me lho res e pi o res tur mas e
alu nos para se tra ba lhar. Os con si de ra dos como 
me lho res ho rá ri os e tur mas são, en tão, mo ti vo
de dis pu tas.

De ve-se tam bém des ta car que os ho rá ri os 
e tem pos es co la res apre sen tam di fe ren tes con -
tor nos e sig ni fi ca ções, de pen den do dos pe río -
dos do ca len dá rio, das áre as do co nhe ci men to
sob res pon sa bi li da de do do cen te (as dis ci pli nas 
es co la res), de seus pro je tos e pro ce di men tos di -
dá ti co-metodológicos. É tam bém di fe ren te a
in ten si da de rít mi ca dos ho rá ri os nos fi na is de
bi mes tres e anos le ti vos, pela am pli a ção do

vo lu me do tra ba lho do cen te, como tam bém
são di ver sos os rit mos dos me ses do ano e as
vés pe ras de re ces sos, por exem plo.

Estão igual men te pre sen tes, na ex pe -
riên cia e nas sig ni fi ca ções do tem po re la ti vo
aos ho rá ri os es co la res, ele men tos de or dem
na tu ral – os rit mos cós mi cos e os bi or rit mos.
Assim, uma aula no pri mei ro ho rá rio de uma
tar de de ca lor é di fe ren te de uma ou tra, nes se
mes mo pri mei ro ho rá rio, em uma tar de chu -
vo sa. Além dis so, a rít mi ca dos mes mos ho rá -
ri os e tur mas di fe re tam bém con for me a fa i xa
etá ria de pro fes so res e alu nos em in te ra ção
nos am bi en tes e pe río dos es co la res.

Ba ses da rit mi ci da de, os ho rá ri os mo du -
lam os com pas sos es co la res e, como toda re -
fe rên cia rít mi ca, cons ti tu em-se de tem pos
le ves e for tes, cur tos e lon gos. Esta be le cem
pe río dos, se qüên ci as, du ra ções; con ti nu i da -
des e des con ti nu i da des tem po ra is (Le feb vre e
Ré gu li er, 1992). Na es co la, de sig nam os pe -
río dos das en tra das e sa í das, do iní cio e fim do 
tur no es co lar e da ho ra-aula, dos in ter va los
en tre au las, dos re cre i os, com pon do sua
 arquitetura tem po ral.

Re fe ren ci a dos pe los ca len dá ri os, re ló-
gios e ho rá ri os, os pro fes so res, como to dos os
nos sos con tem po râ ne os, es tão pre mi dos pe las 
pa u tas rít mi co-temporais de nos so tem po e
ci vi li za ção. No “tur bi lhão da vida mo der na”,
na ex pres são de Ber man (1986), vi ve mos por
exem plo, os des com pas sos en tre os rit mos
 biológico-naturais e os im pe ra ti vos rít mi cos
so ci al men te cons tru í dos, ins ti tu ci o nal men te
con fi gu ra dos nos tem pos es co la res.

Como to dos os sig nos tem po ra is, os ho -
rá ri os es co la res vão ga nhan do au to no mia,
 reificando o tem po e, con for me Eli as (1989)
apon ta, os “mar ca do res tem po ra is” as si na lam
o tem po para todo o gru po e ex pri mem sua
for ça co a ti va so bre os in di ví du os, que de vem
ade quar suas con du tas ao que eles es ta be le -
cem. De ou tra par te, quan to mais lar gas e
 diferenciadas as ca de i as de in ter de pen dên cia
fun ci o nal que os vin cu lam, ma i or será a
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ne ces si da de e efi cá cia dos re ló gi os e de seus
con gê ne res, como me ca nis mo de au tor re gu la -
ção tem po ral e de co or de na ção de suas ati vi da -
des em co mum, nos ma cro e mi cro es pa ços
so ci a is.1

A es co la acom pa nhou a ten dên cia his tó -
ri ca das so ci e da des que, ao se tor na rem di fe -
ren ci a das e com ple xas, ne ces si ta ram de
me ca nis mos di vi sí ve is e exa tos para a de ter mi -
na ção do tem po, des vin cu lan do-os dos rit mos
da na tu re za. À me di da que fo ram in tro du zi dos
nos sis te mas e uni da des de en si no, nos con tor -
nos da or ga ni za ção bu ro crá ti co-moderna, da
di vi são do tra ba lho, da es pe ci a li za ção do co -
nhe ci men to e das tec no lo gi as edu ca ci o na is,
pa ra le la men te à am pli a ção fí si ca e po pu la ci o -
nal das re des e es ta be le ci men tos edu ca ci o na is,
os me ca nis mos de côm pu to tem po ral fo ram
aper fe i ço a dos, ga nhan do cen tra li da de em seu
in te ri or. Os ho rá ri os es co la res fo ram apre sen -
tan do con tor nos de li mi ta dos e en ri je ci dos.

As fa las de Mar le ne e Pris ci la, den tre ou -
tras que ou vi mos dos pro fes so res, de mons tram
esse ca rá ter im po si ti vo dos ho rá ri os e sua pre -
pon de rân cia na es co la. Os im pe ra ti vos tem po -
ra is dos ca len dá ri os, ho rá ri os e re ló gi os são,
en tão, par ti cu lar men te for tes na ex pe riên cia do 
pro fes sor, em ra zão da de li mi ta ção e frag men -
ta ção dos tem pos es co la res em seus atu a is
or de na men tos.

A fala de Mar le ne re me te-nos ain da a ou -
tro ele men to: o alu no. Sua pre sen ça nas in te ra -
ções so ci a is es co la res é ou tro fa tor que
par ti cu la ri za a ex pe riên cia dos pro fes so res com 
os ho rá ri os. Os alu nos, su je i tos so ci a li za dos e
so ci a li zan do-se nas pa u tas tem po ra is de nos sa
ci vi li za ção, es pe ram e/ou exi gem que os do cen -
tes as res pe i tem, tal como eles te rão de fa zê-lo.
De ou tra par te, se os pro fes so res rom pem ou
des cum prem es ses tem pos es ta be le ci dos, são
por ve zes ad ver ti dos. Como Gu i lher me nos dis -
se em sua en tre vis ta, “os pró pri os alu nos
 cobram: ‘Pro fes sor, ter mi nou a aula!’”.

Ou tro as pec to pon de rá vel nas co lo ca ções 
de Mar le ne e Pris ci la são os des do bra men tos

dos ho rá ri os es co la res em suas vi das. De um
lado, os há bi tos tem po ra is re la ti vos aos tem -
pos do tra ba lho se am pli am para ou tros tem -
pos e es pa ços vi vi dos. De ou tro, seus tem pos
não-escolares fi cam na de pen dên cia dos ho -
rá ri os da es co la. Mais es pe ci fi ca men te, Mar le -
ne sa li en ta sua de pen dên cia do re ló gio e sua
vida es que ma ti za da até mes mo nas fé ri as: um
há bi to, se gun do ela. Qu an to a Pris ci la, des ta -
ca que or ga ni za sua vida a par tir dos ho rá ri os
da es co la.

Entre tan to, como sa be mos pe los en si na -
men tos de ou tras épo cas e per cur sos da ex pe -
riên cia hu ma na, na his tó ria não há lu gar para o 
uni for me, para o de fi ni ti vo ou pre vi a men te de -
ter mi na do. As con tra di ções, a mul ti pli ci da de e
a in de ter mi na ção es tão sem pre co lo ca das à
ação hu ma na, aber tas à ação co le ti va. Sen do
as sim, as pa u tas e os or de na men tos tem po ra is
es tão sem pre se re com pon do em ma i or ou me -
nor in ten si da de, me di an te a ação dos su je i tos
in di vi du a is e co le ti vos.

Tal como ob ser va mos no co ti di a no da
es co la, os su je i tos so ci a is cons tróem seus
tem pos em uma me di da ou ou tra, em um ou
ou tro con tex to. A rít mi ca pres cri ta pe los ho -
rá ri os não está as se gu ra da. Os ato res so ci a is
fa zem adap ta ções, al te ra ções, des vi os. Re or -
de nam, trans gri dem, re in ven tam os or de na -
men tos tem po ra is ins ti tu í dos em prá ti cas
so ci a is ins ti tu in tes. Nes se sen ti do, os tem pos
es co la res são tam bém de des com pas sos, que
se ex pri mem de mo dos múl ti plos e de ma ne i -
ras ori gi na is. São fre qüen tes, por exem plo, os
atra sos no ho rá rio de en tra da e a an te ci pa ção
do tér mi no das au las, a de mo ra na en tre ga de
no tas, dos pla nos, dos re la tó ri os, das fi chas de 
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ava li a ção, dos diá ri os de clas se, ou ain da a am -
pli a ção do ho rá rio dos re cre i os. 

Ilus tran do um pou co mais essa ques tão,
em nos so pe río do de con ví vio e es cu ta dos pro -
fes so res, es ses re or de na men tos dos ho rá ri os fo -
ram cla ros. O pri mei ro de les re fe re-se às fal tas
dos pro fes so res, pro ble ma de des ta que na
 rotina das duas es co las pes qui sa das. Não hou ve 
um dia se quer, no pe río do em que ne las es ti ve -
mos, em que isso não ti ves se ocor ri do, con fir -
man do a re gra diá ria. To dos os dias, em to dos
os tur nos, há fal ta de um/uma ou mais pro fes -
so res/as.

Como en ten der esse fato? Como ex pli car
tão alto ab sen te ís mo? Como su pe rá-lo, ten do
em vis ta suas im pli ca ções para os alu nos e a es -
co la? Por sua gra vi da de e im por tân cia, en ten -
de mos que esse pro ble ma me re ce pes qui sas
es pe cí fi cas. De nos sa par te, li mi ta mo-nos a
cons ta tá-lo e a re pro du zir, aqui, a co lo ca ção do 
prof. Hen ri que, pois suas pon de ra ções pre ci sam 
ser con si de ra das em qual quer es tu do a res pe i -
to. Pen sa mos que ele nos deu a cha ve de aná li -
se quan do dis se: 

eu acho que exis te fal ta por que exis te uma an -

gús tia mu i to gran de. Por exem plo, eu, Hen ri -

que, dan do aula para al gu mas tur mas, dá

von ta de de fal tar de aula. “Eu não que ro en fren -

tar es ses me ni nos hoje não!” Não é pre ci so pa la -

vras. É o sen ti men to que te nho. A fal ta é o cor po 

fa lan do, di zen do que “eu não con si go mais”.

Isso, para mim, me pega de um je i to... É esse

olhar so bre o pro fes sor. É olhar para o ou tro e

não jul gar. É olhar para ele e per gun tar porque

ele está fal tan do. O que a fal ta sig ni fi ca?

Este ab sen te ís mo do cen te ge rou, por sua
vez, um ou tro tipo de re or de na men to dos ho rá -
ri os diá ri os nas es co las pú bli cas que in ves ti ga -
mos: a prá ti ca de “su bir tur ma”. Tra ta-se de
uma ade qua ção de ho rá ri os, aci o na da pela di -
re ção das es co las e de man da da pe los alu nos
sem pro fes sor, prá ti ca que se tor nou uma ver -
da de i ra ins ti tu i ção, par te da cul tu ra das es co -

las. Uma ro ti na cri a da, so li ci ta da, ins ti tu í da e
le gi ti ma da por pro fes so res, alu nos e di re ção.

O que as es co las de no mi nam “su bir tur -
ma” é um ar ran jo de ho rá rio com os pro fes so -
res pre sen tes, de tal for ma que as tur mas só
fi quem sem aula nos úl ti mos ho rá ri os do tur -
no. Con sis te em “di vi dir” um mes mo pro fes sor 
en tre duas tur mas, em um mes mo ho rá -
rio/aula, de modo que ne nhu ma tur ma fi que
sem au las nos pri me i ros ho rá ri os do tur no.
Assim, em vez de os alu nos fi ca rem com ho rá -
rio/aula vago no iní cio ou no meio do tur no,
ele é trans fe ri do para o fi nal. O re sul ta do ime -
di a to des se ar ran jo é que pro fes so res e alu nos
po dem de i xar a es co la mais cedo, uma vez que 
os ho rá ri os que se ri am va gos fo ram pre en chi -
dos: as au las dos pro fis si o na is fal to sos fo ram
co ber tas por ou tros, e seus ho rá ri os des lo ca -
dos para as úl ti mas au las dos tur nos. Con si de -
ra-se que o ho rá rio/aula foi cum pri do mais
cedo, no pe río do em que o pro fes sor di vi -
diu-se en tre duas tur mas. 

Um ou tro cos tu me nas duas es co las,
que tam bém mo di fi ca os ho rá ri os pre es ta be -
le ci dos, é o da di mi nu i ção dos pe río dos de
aula du ran te os tur nos (au las de 45 mi nu tos
caem para 30, por exem plo), de for ma a ob ter
um mo men to co le ti vo para re u niões de pro -
fes so res, sem pre ju í zo do ca len dá rio le ti vo.
Nes se caso, to dos os pe río dos de to das as
 aulas dos tur nos são re du zi dos, de for ma que
so bre um ho rá rio no fi nal do tur no para es ses
en con tros. Nos dias em que ocor rem es sas
mu dan ças, os alu nos são tam bém dis pen sa -
dos mais cedo.

Com ou tras ca rac te rís ti cas, di men sões e 
ba ses rít mi co-temporais, as gre ves, a “ope ra -
ção-construção” (di mi nu i ção dos mi nu tos de
cada aula em to das as tur mas), a sus pen são
das au las para ma ni fes ta ções pú bli cas e ou -
tros mo vi men tos re i vin di ca tó ri os, com ma i or
ou me nor par ti ci pa ção e tem po de pa ra li sa ção 
das ati vi da des es co la res, são ou tras prá ti cas
de rom pi men to, trans gres são e re or de na men -
to dos ho rá ri os e ca len dá ri os es co la res.
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Espon tâ nea ou or ga ni za da men te, si len -
ci o sa ou aber ta men te, dis si mu la da ou cla ra -
men te, as prá ti cas ins ti tu in tes dos pro fes so res
com põem e re com põem as ca dên ci as do tem po
es co lar, me di an te ações de va ri a dos sen ti dos e
ín do les. Seja qual for sua ins pi ra ção e for ma,
cer tas ações in di vi du a is e co le ti vas do pro fes -
so ra do pro vo cam des com pas sos, rup tu ras e as -
sin cro ni as na rít mi ca do dia-a-dia es co lar,
va ri an do tam bém em sua fre qüên cia, in ten si -
da de, am pli tu de e for ça.

Ao lado des sas si tu a ções, ou tras des con -
ti nu i da des rít mi cas ocor rem nos ho rá ri os
 escolares em da tas es pe ci a is, dias de co me mo -
ra ções ou pro gra ma ções es ta be le ci das nos ca -
len dá ri os, quan do os tem pos e es pa ços da
es co la se trans for mam, não raro, em com pas sos 
de fes ta. Tem pos ca den ci a dos por ale gria, ani -
ma ção e des con tra ção, quan do os rit mos da
qua dri lha, do rock, do for ró, dos fes ti va is, das
fe i ras, se es pa lham por toda a es co la.

Obser van do o an da men to da di nâ mi ca
es co lar e as re com po si ções dos ho rá ri os, en -
con tra mos, ain da, oca siões em que os ho rá ri os
ro ti ne i ros fo ram to tal men te al te ra dos, para a
re a li za ção dos “Dias de Ofi ci na”, ha vi dos du -
ran te uma se ma na em 1995 e 1996 e du ran te
ape nas um dia em 1997, al te ra ções as so ci a das
a pro je tos pe da gó gi cos es pe cí fi cos. 

Assim sen do, po de-se afir mar que os es -
tu dan tes e pro fis si o na is da es co la re fa zem per -
ma nen te men te as ca dên ci as rít mi cas im pos tas
pe los ho rá ri os es co la res. Eles os re de fi nem,
 redirecionam e res sig ni fi cam, re com pon do-os
em razão de seus in te res ses e pos si bi li da des. A
or de na ção e exe cu ção das pa u tas tem po ra is
estão sem pre se fa zen do, me di an te os im pe ra ti -
vos tem po ra is ins ti tu í dos e a ação ins ti tu in te
dos su je i tos so ci a is da es co la. Os ca len dá ri os e
ho rá ri os cir cuns cre vem a rít mi ca es co lar, em -
bo ra não se jam ab so lu tos e se jam, eles mes mos, 
so ci al men te cri a dos. Di vi dem os pe río dos, es ta -
be le cem as al ter nân ci as, as du ra ções e en ca de -
a men tos das ati vi da des es co la res, como
tam bém as am pli am ou di mi nu em, de pen den do 

das con cep ções edu ca ci o na is, pro pos tas e
pro je tos a eles sub ja cen tes, das for ças e in te -
res ses em jogo na so ci e da de, no sis te ma edu -
ca ci o nal e na es co la. De li mi tam os tem pos
for tes e fra cos, lon gos e cur tos, mais ou me -
nos frag men ta dos, pre sen tes e au sen tes, vi sí -
ve is e in vi sí ve is nas ca dên ci as dos tur nos
es co la res, das ho ras-aula, dos re cre i os, das
en tra das e sa í das, do iní cio e fi nal das se ma -
nas, dos bi mes tres, do ano le ti vo, dos dias co -
muns e da tas es pe ci a is das es co las. Em úl ti ma
aná li se, as es tru tu ras e me ca nis mos de côm -
pu to tem po ral não são ne u tros. E os rit mos
não são in gê nu os. Como ou tros ele men tos do
sis te ma sim bó li co, de clas si fi ca ção e de or de -
na men to do mun do, da cul tu ra, a no ção e os
me i os de côm pu to tem po ral dos ma cro e
 microespaços so ci e tá ri os se pro ces sam no in -
te ri or das es tru tu ras e re des de po der, das re -
la ções e for ças so ci a is ne les exis ten tes
(Bour di eu, 1989; Ian ni, 1994).

Com pon do a mé tri ca: do
ine xis ten te e de ou tros rit mos 

Se são es ses al guns as pec tos dos tem -
pos/rit mos dos ca len dá ri os, ho rá ri os es co la res
e das “du ra ções so ci al men te es pe ra das”, con -
sa gra das nos cur rí cu los, qua is os tem pos ne les
au sen tes, ne ga dos, si len ci a dos? É essa uma
das ques tões que tra ze mos para en cer rar esse
tra ba lho, in da ga ção a ser per cor ri da em ou tros
es tu dos, pois ul tra pas sa seus pro pó si tos. 

De um lado, está au sen te nos ca len dá ri -
os e ho rá ri os es co la res o tem po do pro fes sor,
o tem po para o pro fes sor. Os pe río dos em que 
os mes tres po de ri am in ter ro gar e ana li sar seus 
sa be res e prá ti cas, in di vi du al e co le ti va men te. 
Ne les, ine xis tem mo men tos para es tu do e for -
ma ção ci en tí fi co-profissional, para a re fle xão, 
ela bo ra ção e ava li a ção co le ti va de suas
 propostas para a edu ca ção e a es co la. Esses
pe río dos, tem pos au sen tes nas es tru tu ras
 rítmico-temporais das es co las, quan do ocor -
rem, são pe que nos, cur tos, es pre mi dos. São
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dé be is, se com pa ra dos à du ra ção dos pe río dos
de ho ra-aula, ou se ob ser va dos no con jun to
das ati vi da des e pro gra ma ções, na dis tri bu i ção
dos tem pos es co la res, como vi mos e ou vi mos
nas fa las de nos sos en tre vis ta dos. De ou tro
lado, e pa ra do xal men te, es ses tem pos si len ci a -
dos, au sen tes e es que ci dos es tão for te men te
pre sen tes na ro ti na dos pro fes so res. Eles
 clamam aos pro fes so res e de les nos fa lam.
 Dizem de lon gos pe río dos nos qua is eles e elas
se de di cam a ques tões e ta re fas do cen tes, em
qua is quer lu ga res onde es te jam. São um
 tempo-ocupação, dos afa ze res, e um tem -
po-preocupação, pois as ques tões do tra ba lho
de edu car ha bi tam seu pen sa men to.

Por essa ra zão, são es tre i tas e de li ca das,
por exem plo, as fron te i ras en tre os rit mos do
tra ba lho e os rit mos da fa mí lia na vida dos
pro fes so res. Seus com pas sos se en tre cru zam e
in ter pe ne tram, além de de li mi ta rem os rit mos
do més ti co-familiares e re du zi rem seus pe río -
dos de des can so e de la zer. Nos tem pos da ro ti -
na se ma nal, as ati vi da des do cen tes, pró pri as da 
vida pú bli ca, pros se guem nos tem pos e es pa ços 
da es fe ra pri va da. Há os ser vi ços da es co la tra -
zi dos para a casa, por que es tão au sen tes, nos
ca len dá ri os e ho rá ri os, os mo men tos para re a li -
zá-los na es co la. É en tão ne ces sá rio in se ri-los
nos tem pos e rit mos da casa e da fa mí lia. A in -
ten si da de, a ten são e a cor re ria, ca rac te rís ti cas
da jor na da do cen te, des do bram-se nos rit mos
da fa mí lia. É pre ci so apres sar o al mo ço, a hi gi e -
ne, a con ver sa com os fi lhos, para ter tem po de
cor ri gir exer cí ci os, pre pa rar au las, pre en cher
diá ri os de clas se, den tre ou tras tan tas res pon -
sa bi li da des dos pro fes so res. Nes sa in ter fa ce das 
tem po ra li da des, vai-se con fi gu ran do uma im -
preg na ção de tem pos e rit mos do tra ba lho nos
pe río dos de não tra ba lho, que li mi ta as opor tu -
ni da des e pos si bi li da des de os do cen tes vi ve -
rem, no co ti di a no de suas vi das, suas múl ti plas
di men sões e pla nos. Mu i tos tem pos e es pa ços
da so ci a bi li da de e do fa zer hu ma nos, vá ri as ex -
pe riên ci as, ati vi da des e prá ti cas so ci a is fi cam
sub su mi das às jor na das e rit mos do tra ba lho. 

Onde es tão re gis tra dos es ses tem pos in -
vi sí ve is, tem pos de de di ca ção, por que co bra -
dos e exi gi dos dos pro fes so res, ou tra das
fra ções de seus tem pos não pa gos, des con si -
de ra dos pe las es co las e ins tân ci as de ges tão
dos sis te mas edu ca ci o na is, em bo ra lhes se jam
co bra das as ta re fas ne les de sen vol vi das?
Como não re co nhe cê-los e va lo ri zá-los, se são 
eles ex pres si va par ce la dos rit mos do cen tes,
dos pe río dos de seus tem pos de ro ti na, tor -
nan do-se mar ca de sua con di ção? 

Em ou tros ter mos, a pro du ção mer can -
til, o tem po do tra ba lho ven di do, com pra do e
apro pri a do, im pôs a rít mi ca da pro du ti vi da de
como pa râ me tro do mun do mo der no e con -
tem po râ neo. E em bo ra não seja um pa drão
úni co ou ab so lu to, é o que pre do mi na. É  -
hegemônico. Os rit mos da vida so ci al con tem -
po râ nea, que cir cuns cre vem a ex pe riên cia
tem po ral do cen te, ra di ca li zam as ca rac te rís ti -
cas que apre sen ta vam na emer gên cia da so ci e -
da de mo der na, como Au gus to (1995) e Ian ni
(1994) sa li en tam. A ló gi ca he ge mô ni ca e as
exi gên ci as do mo de lo so ci e tá rio es ta be le cem
uma no ção de tem po quan ti ta ti vo e uti li tá rio.

Nes se con tex to, em que se apro fun dam
os atri bu tos das es tru tu ras tem po ra is da mo -
der ni da de, um “tem po pro gres si vo, cen tra do
na efi ciên cia, na ne ces si da de do es go ta men to 
exa us ti vo das vir tu a li da des do pre sen te”,
ocor re uma in ver são: em vez de re gu la rem seu 
pró prio tem po, os se res hu ma nos tor nam-se
ví ti mas do rit mo ex ter no, sen do por ele do mi -
na dos. Nes se qua dro, mi lha res de nos sos con -
tem po râ ne os “já não se per ce bem como
cons tru to res de sua vida e de seu mun do, an -
tes, sen tem-se sus ce tí ve is a ame a ças das
 quais não de tec tam as ori gens, nem con tro -
lam o de sen vol vi men to”, afir ma Au gus to
(1995, p.99). 

Os pa drões da ra ci o na li da de, da efi cá -
cia, da pro du ti vi da de e da lu cra ti vi da de tor -
nam-se uni ver sa is: “aos pou cos a ra zão
ins tru men tal ar ti cu la os es pa ços e tem pos, os
mo dos de pro du zir e con su mir, ser e vi ver,
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pen sar e ima gi nar”, nas pa la vras de Ian ni
(1994, p.64).

Con tu do, em bo ra nas so ci e da des mo der -
nas e con tem po râ ne as pre do mi nem as es tru tu -
ras rít mi co-temporais quan ti ta ti vas, da pro du ti -
vi da de, a não con tem po ra ne i da de está sem pre
pre sen te, ain da que sob a for ma de ru í nas - íco -
nes de pos si bi li da des ou tras, pros se gue Ian ni.

Pen san do por esse veio, nas ca dên ci as da
es co la e rit mos do cen tes, uma ou tra or dem de
ques tões deve ser le van ta da, em bo ra sua aná li -
se tam bém ex tra po le os ob je ti vos des se ar ti go.
Como des con si de rar, na po lir rít mi ca dos
 tempos es co la res, as ca dên ci as pró pri as aos
pro ces sos de for ma ção hu ma na, à cons tru ção
do co nhe ci men to, ao pro ces so de en si nar e
apren der? Como des co nhe cer os com pas sos
 peculiares à afe ti vi da de, às emo ções, à in ter -
sub je ti vi da de hu ma na, às ta re fas e li das pró pri -
as do “cu i dar”, di men sões en vol vi das nas
prá ti cas e re la ções edu ca ti vo-pedagógicas nos
ter ri tó ri os da es co la? Ou ain da, como ne gli gen -
ci ar, na po lir rit mia dos tem pos es co la res, as
 cadências pe cu li a res aos ci clos de vida de
 educandos e edu ca do res ou os com pas sos
 particulares às di ver sas ge ra ções hu ma nas,
tem po ra li da des con vi ven tes nos do mí ni os da
edu ca ção?

Aqui es tão ques tões es sen ci a is a se rem
ana li sa das e equa ci o na das, quan do nos de bru -
ça mos so bre os tem pos da es co la e dos pro fes so -
res. Como es que cê-las? Fi cam en tão re gis tra das, 
como um con vi te para ou tros es tu dos.

Para fi na li zar, e vol tan do à nos sa pre o -
cu pa ção ini ci al, vê-se que as ca dên ci as pró -
pri as aos tem pos da es co la são pro ces su a li da -
des cons ti tu ti vas de iden ti da des do cen tes. Os
ca len dá ri os, ho rá ri os e se qüên ci as rít mi cas
dos cur rí cu los, in di ca do res de “du ra ções es -
pe ra das so ci al men te”, pe cu li a res à po li rrít mi -
ca dos tem pos es co la res, tra zem aos pro fes so -
res vi vên ci as tem po ra is co muns, que for jam
ex pe riên ci as, sen ti men tos e re pre sen ta ções
gru pa is. Cri am um “nós” e um “eles”. Envol vi -
dos em tem pos e rit mos com par ti lha dos, os
do cen tes vão se (re)co nhe cen do em suas se -
me lhan ças. Tor nam-se um gru po so ci al es pe -
cí fi co, com um de ter mi na do po si ci o na men to
e con di ção no te ci do so ci al, na di ver si da de do
mun do e da cul tu ra. 

Nos tem pos es co la res, tra du zi dos nos
ca len dá ri os, ho rá ri os e en ca de a men to rít mi co
dos cur rí cu los, os pro fes so res com par ti lham
tem pos e vi vên ci as. Te cem idéi as de per ten ci -
men to, um sen ti men to de co le ti vi da de, de pa -
res que se as se me lham e apro xi mam em seus
po si cio na men tos e vi ve res, em suas in te ra ções 
e prá ti cas no co ti di a no es co lar. Cons tróem
for mas pró pri as de ver, de sen tir, de pen sar e
de es tar na es co la, na fa mí lia, na ci da de, onde
for. Por sua mo du la ção rít mi ca, den tre ou tros
ei xos de sua ar qui te tu ra, a ex pe riên cia tem -
po ral do cen te cos tu ra-se em fina e de li ca da
tra ma. É uma ex pe riên cia sin gu lar, que en -
gen dra mo dos de ser e de ha bi tar o mun do,
iden ti da des so ci a is e his tó ria. 
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