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RESUMO 

Apresentamos, nesse artigo, um recorte de uma pesquisa longitudinal realizada no âmbito do Grupo 
de Pesquisa ALFABETIZE, em que investigamos o ensino da língua portuguesa no primeiro ano do 
ciclo inicial de alfabetização. Dentre as três seções de análises que realizamos até o momento, 
tomaremos como foco a seção em que refletimos sobre o tempo empregado para o trabalho com a 
língua portuguesa nas escolas. Tecemos reflexões sobre a distribuição do tempo destinado ao ensino 
da língua portuguesa em sete escolas públicas do município de Juiz de Fora/MG. A partir da análise 
dos dados, observamos (i) que o tempo empregado nas diferentes escolas distam-se entre si até 9 
horas durante uma semana de 20 horas, e (ii) que o tempo destinado ao ensino de língua portuguesa 
é diferente em uma mesma escola se comparado no decorrer de duas semanas.  Ao relacionarmos 
esses dados com o alto índice de crianças que não aprendem a ler e escrever na idade certa, 
questionamo-nos se não haveria uma relação, entre as inúmeras variantes, com o tempo destinado ao 
ensino da língua portuguesa. Finalmente, defendemos a necessidade de uma distribuição de tempo 
planejada para a alfabetização de forma a propiciar a alfabetização das crianças brasileiras na 
idade certa.  

Palavras-Chave: Alfabetização; Tempo Escolar; Organização Curricular.  

1. INTRODUÇÃO 

 

Nesse artigo, discutiremos a necessidade de se pensar no tempo como um fator 

determinante na organização escolar e, em decorrência, no aprendizado da criança. 

A medida de tempo é um elemento fundamental na compreensão das construções 

sociais, seja dentro ou fora das escolas, por isso se caracteriza como um conjunto de relações 

entre diferentes dimensões que compõem um determinado contexto histórico.  

 É preciso considerar que, em cada circunstância histórica ou local, o tempo da escola 

é sempre organizado em função de diferentes interesses e forças que operam sobre ele, pois há 

uma dimensão cultural que nos impede de tratá-lo de forma meramente administrativa ou 

burocrática. Sua transformação é um resultado de conflitos e negociações.  

De tal modo, a gestão, os professores e os alunos construirão os seus tempos a partir da 

organização temporal dos horários. Ambos se localizarão no tempo e nas atividades, 
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estabelecendo as condições necessárias para que o conhecimento da leitura e da escrita se 

consolide. 

 Propomo-nos a investigar o tempo empregado para o trabalho com a língua 

portuguesa no primeiro ano do Ensino Fundamental de diferentes escolas, pois 

compreendemos que o ciclo inicial de alfabetização é uma importante e determinante fase na 

vida da criança no que concerne ao seu aprendizado da leitura e da escrita convencional. 

Defenderemos, assim, a necessidade de um tempo planejado e sistematizado na alfabetização 

escolar para que se possa oportunizar à criança a apropriação do sistema de escrita alfabético 

na idade certa.  

2. O TEMPO  

 

A abordagem teórica do tempo apresenta uma complexidade devido ao fato de se 

constituir em uma forma de relação e não em um fluxo objetivo (ELIAS,1998, p.12). 

Observa-se, assim, que a escola também não se estabelece em um fluxo e sim por meio de 

múltiplas relações e de múltiplos tempos, por isso organizar a escola é também organizar os 

tempos.  

Arco-verde (2012) destaca que:  

 
O tempo, como faculdade de sínteses, é, portanto, uma construção social 
e humana que deve ser aprendida e interiorizada. Os diferentes tempos 
sociais e os ritmos de vida cotidiana constituem o contexto que 
determina sua aprendizagem. Um desses tempos sociais, nem sempre de 
acordo com outros, é o tempo escolar, um tempo diferente e plural, um 
fato cultural. (p.85). 

 

Dentro da diversidade de cada instituição os contextos sociais, econômicos, culturais e 

políticos interferem na determinação dos aspectos internos das escolas. Portanto, as escolhas 

do corpo escolar, as atualizações na organização temporal, e na distribuição dos conteúdos 

envolvem significativas mudanças no tempo que podem ser decisivas e influenciadoras no 

processo de ensino aprendizagem.  

Arco-Verde (2012) ressalta que as políticas educacionais determinam os diferentes 

tempos postos na escola, inclusive a organização dos calendários e da matriz curricular, 

portanto, definir os rumos por meio dos planejamentos e das organizações curriculares exige 

reflexões do coletivo escolar e demanda a atenção para os tempos e espaços na escola. 

 A Lei n.9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional legitimou a 

possibilidade de organização do ensino por ciclos garantindo, assim, que os alunos avancem 
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na aprendizagem em seu ritmo. Alicerçados nessa proposta organizacional, acreditamos que o 

tempo de aprendizado da criança precisa ser respeitado e, por outro lado, defendemos que o 

professor necessita de um tempo sistemático para o ensino do sistema de escrita alfabética, de 

forma a propiciar à criança a compreensão e domínio de seu funcionamento.  

Destacamos, assim, a importância de um planejamento do ensino para a efetiva 

aprendizagem dos componentes curriculares e uma organização dos horários, nos níveis 

macro e micro. Dessa forma, os objetivos podem ser delimitados numa visão mais ampla, 

anual e numa visão mais próxima da sala de aula, da rotina escolar, em âmbito semanal e 

diário. No planejamento anual, constariam os objetivos gerais, o que comumente se vê nas 

escolas, esse, na verdade, não seria o maior desafio. Já na organização do planejamento em 

nível micro seria necessário pensar na distribuição da carga horária semanal a ser destinada a 

cada conteúdo, de forma que se possibilite, por um lado, um equilíbrio entre os conteúdos e os 

objetivos a serem alcançados e, por outro, a clareza das ênfases que serão dadas a cada 

conteúdo, mesmo que sejam trabalhados de maneira interdisciplinar. 

Nesse cenário questionamos: Como tem sido organizado o tempo pedagógico na 

escola no contexto do ciclo inicial de alfabetização? Sampaio (2002) a partir do 

questionamento do porquê de algumas crianças chegarem ao final da 1ª série (atual 2°ano) do 

ensino fundamental sem se apropriarem da linguagem escrita, se propôs a pesquisar a relação 

que poderia se estabelecer entre o tempo da criança e o tempo da escola, considerando o 

tempo de aprendizagem. Para a referida autora, o tempo da escola é diferente do tempo das 

crianças, o que muitas vezes prejudica o aprendizado da criança.  

Por outro lado, é necessário considerar também o tempo destinado ao ensino. O 

professor tem tempo suficiente para auxiliar a criança no desenvolvimento de suas habilidades 

de leitura e de escrita? A distribuição semanal dos conteúdos / disciplinas contribui com esse 

desenvolvimento?  

O atual programa Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa (doravante 

PNAIC), um dos maiores em amplitude de trabalhos envolvendo formação continuada de 

professores no nosso país, desenvolvido em parceria do governo federal e dos governos 

estaduais e municipais, nos ajuda a refletir sobre o tempo na escola, o tempo da criança e o do 

aprendizado. 

O pacto firmado entre os governos, dispostos a garantir a plena alfabetização de todas 

as crianças até os oito anos de idade, valoriza e apoia professores e escolas, proporciona 

materiais didáticos de alta qualidade para todas as crianças e implementa sistemas de 
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avaliação, gestão e monitoramento, além de oferecer um grande suporte de teorias e estudos 

para fortalecer as práticas e a organização pedagógica nas escolas. 

 O referido programa respeita esse tempo da criança, pois propõe o ciclo de 

alfabetização em três anos. Este se configura como uma proposta de encaminhamento do 

processo de ensino e de aprendizagem das crianças entre 6 e 8 anos em uma perspectiva de 

continuidade e aprofundamento, possibilitando assim a ampliação do tempo de aprendizagem.  

 Dessa forma, as crianças assumem um papel mais ativo no processo de ensino e de 

aprendizagem. Uma nova postura avaliativa é oferecida aos professores com critérios 

adequados a cada ano, o direito à aprendizagem é enfatizado, o conceito de ensino-

aprendizagem é revisitado e as diferentes necessidades de aprendizagem são alvo de discussão 

e reflexão. 

3. O CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Na elaboração do currículo do ciclo de alfabetização, em especial no que se refere à 

área da linguagem e do componente curricular língua portuguesa, a alfabetização precisa ser 

entendida para além da simples aquisição de um código que a criança precisa investir esforços 

para codificar e decodificar.  

Entende-se a alfabetização como o processo de apropriação do sistema de escrita, a 

aquisição dos princípios alfabéticos e ortográficos que permitem o aluno ler e escrever com 

 autonomia.  

 

Ser alfabetizado hoje significa incorporar as práticas de leitura e da 
escrita, adquirir competência para usá-las, envolver-se através de livros 
(assim como jornais, revistas etc.), saber preencher formulários, cartas, 
localizar-se em catálogos telefônicos, compreender uma bula de remédio 
entre outros. (SOARES, 2005. p. 22). 

 

 

Para a efetiva consolidação desse processo de ensino e aprendizagem é fundamental 

que se desenvolva a alfabetização na perspectiva do letramento. Compreende-se o letramento 

como um processo de inserção e participação na cultura escrita que se inicia quando a criança 

começa a conviver com as diferentes manifestações da escrita na sociedade.  

 Atualmente, as concepções curriculares para o ciclo de alfabetização têm sido 

postuladas pelo PNAIC, por meio dos direitos de aprendizagem, os quais orientam os 

professores alfabetizadores no que concerne aos objetivos mínimos a serem alcançados pelas 

crianças em cada ano escolar do ciclo inicial de alfabetização.  
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Na organização de um programa de ensino ou de um currículo, os materiais 

desenvolvidos pelas políticas públicas nacionais em compromisso com a alfabetização e com 

a formação continuada dos professores da área, precisam ser levados em consideração, uma 

vez que há um investimento público e um investimento pessoal do corpo escolar para procurar 

estabelecer diálogos efetivos entre o que se estuda na formação e o que se transpõe para o 

ensino da língua portuguesa. Assim, as propostas apresentadas precisam ser discutidas e 

inseridas no currículo das instituições.  

Denominamos de currículo todo conjunto de preceitos e procedimentos que colocam 

em funcionamento, na educação escolar, as atividades de ensinar e aprender. O currículo 

promove uma articulação entre o espaço e o tempo, de forma a orientar os profissionais da 

educação nesses dois elementos. 

 

O currículo é um artefato escolar que, além de tratar do que e do como 
ensinar e aprender – isso é além de tratar de conteúdos e modos de 
ensinar e aprender –, funciona como um dispositivo que nos ensina 
determinadas maneiras de perceber, significar e usar o espaço. Além 
disso, o currículo nos ensina a articularmos o espaço com o tempo. Pode-
se dizer então que o currículo é, também, uma máquina de espacialização 
e de temporalização.  (VEIGA-NETO, 2009. p. 32). 
 

 

Organizado a fim de nortear as atividades educativas, o currículo é caracterizado como 

um conjunto de experiências relativas à aprendizagem escolar, , às maneiras de executá-las e 

seus objetivos. Partindo desse pressuposto, o currículo não pode ser reduzido a um caráter de 

mera distribuição de matérias ou de carga horária escolar.  

Veiga-Neto (2002) aponta que: 

 
Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a 
sistematização dos meios para que esta construção se efetive; a 
transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas de 
assimilá-los, portanto, produção, transmissão e assimilação são processos 
que compõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento 
escolar, ou seja, o currículo propriamente dito. (VEIGA-NETO, 2002, 
p.7). 

 

O currículo elencado como uma construção social permite que todo o corpo docente e 

os demais integrantes da instituição escolar, inclusive a comunidade, participem de sua 

elaboração em âmbito de elaboração do projeto político pedagógico da instituição.  

O currículo é concebido com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nos 

Programas Curriculares Nacionais, nas diretrizes estaduais e, também, nas diretrizes 

municipais da área de educação. Noutros termos, as definições elaboradas em conjunto às 
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pluralidades e ao trabalho do professor sob o ponto de vista das atribuições da educação 

escolar, precisa ser definido e organizado de acordo com a hierarquia em nível nacional, 

estadual e municipal.  

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Nº 9.394/96 (art. 23) dispõe o 

seguinte sobre a organização curricular:  

  

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não 
seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 
forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar.  
 
  

Quando a LDB usa o verbo “poder” sobre o verbo “dever”, com relação à educação 

básica oportuniza aos estados e aos municípios a decisão no que concerne ao campo 

pedagógico de organização da educação básica nas escolas, que passa a abranger a Educação 

Infantil (zero a cinco anos), o Ensino Fundamental (seis a quatorze anos) e o Ensino Médio 

(quinze a dezessete anos). 

Embora haja uma flexibilidade na organização da educação básica, há uma 

obrigatoriedade na duração do ano letivo que, de acordo com a lei, terá 800 horas efetivas de 

aulas, em 200 dias letivos no tempo escolar. 

É de suma importância a diversidade em uma rotina escolar composta por atividades 

que possibilitem às crianças compreender a leitura e a escrita em suas diversas funções, 

gêneros e estilos. Na escola, o tempo precisa ser um grande organizador da atividade, por isso 

o tempo investido em cada uma das tarefas é diferente, mas de certa forma se articulam na 

rotina escolar como um todo. Assim, um bom currículo, com uma rotina organizada e tempos 

bem definidos ajuda a organizar a diversidade necessária a ser trabalhada em sala de aula. 

 

4.  O TEMPO DEDICADO AO TRABALHO COM A LÍNGUA PORTUGUESA EM 

TURMAS DO 1° ANO 

 

Compreendemos que o ciclo inicial de alfabetização é uma fase determinante na vida 

da criança, principalmente a de escola pública, que depende dela para se alfabetizar. Por isso, 

entendemos que o processo de alfabetização precisa ser sistemático já no 1º ano, de forma a 

garantir um tempo maior para que a criança se aproprie do Sistema de Escrita Alfabético e 

não venha se tornar um futuro adulto analfabeto.  
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É nessa fase inicial do processo de escolarização que a criança está disposta, curiosa a 

aprender as novidades da língua que ela fala, escreve e vê as pessoas lendo e escrevendo. 

Portanto, esse momento deve ser aproveitado ao máximo com atividades lúdicas, criativas, 

que despertem a criação e permitam momentos de construção aos alunos. 

A alfabetização concebida não só como o domínio autônomo da escrita, mas também 

como a incorporação das práticas e competências de leitura e escrita presentes na sociedade, 

demanda que a organização curricular da instituição e o professor do 1º ano reservem um bom 

tempo para o trabalho com todas as habilidades necessárias e os direitos assegurados para o 

consistente trabalho com a língua portuguesa. 

 

4.1 A METODOLOGIA DE PESQUISA 

Apresentamos, nessa seção, a metodologia de pesquisa empregada, o contexto, 

instrumento e análise dos dados.  

Optamos pela interseção das abordagens qualitativa e quantitativa com o intuito de 

enriquecimento de nossa análise.  Levando em consideração todos os benefícios dessa 

articulação, Oliveira (2007, p.40) ensina-nos, que “fazer pesquisa não é acumular dados e 

quantificá-los, mas analisar causas e efeitos, contextualizando-os no tempo e no espaço, 

dentro de uma concepção sistêmica.”  

Ao adotar a combinação de técnicas quantitativas e qualitativas estamos 

proporcionando maior nível de credibilidade e validade aos resultados da pesquisa e não a 

reduzindo em uma opção fechada de análise.  

Tratando-se da construção do conhecimento por meio do método adotado Oliveira 

(2007), destaca que: 

 

A opção por um método qualitativo não invalida a utilização de alguns 
dados quantitativos, uma vez que, dependendo do objeto de estudo, é 
importante que se reforce a análise dos dados em termos comparativos, 
seja por meio de números que representem com clareza a realidade 
estudada.  (p. 48) 

 

Com isso, conseguimos agregar a possibilidade de visualização do tempo em diversas 

escolas, e também a compreensão das atitudes dos agentes ali envolvidos por meio de um 

processo de reflexão e análise da realidade.  

Os dados a serem apresentados e analisados fazem parte do banco de dados do grupo 

de pesquisa ALFABETIZE/UFJF e foram gerados em 2013, na cidade de Juiz de Fora/MG, 
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por meio de observação sistemática de duas semanas consecutivas de aulas em turmas do 1º 

ano do Ensino Fundamental. 

De um total de 34 turmas observadas, foram determinadas, para essa pesquisa 7 turmas 

de 6 escolas, entre elas 3 municipais, 2 estaduais e 1 federal. O critério utilizado para a 

seleção das 7 turmas foi a garantia de observação de duas semanas ininterruptas.  

O principal instrumento de geração de dados foi a nota de campo, seguido dos quadros 

sintéticos elaborados por alunos estagiários responsáveis pelas observações. Com base nesses 

quadros, fizemos (i) um levantamento, por turma, da carga horária destinada ao conteúdo de 

língua portuguesa em cada semana observada, (ii) conferimos os quadros com as descrições 

apresentadas e (iii) procedemos à comparação do tempo (a) entre as duas semanas da mesma 

escola e (b) entre as duas semanas nas 6 escolas. 

 

 

4.2 OS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Desenvolvemos dois gráficos comparativos, que nos permite visualizar o tempo 

destinado à língua portuguesa nas sete turmas de 1° ano das seis escolas pesquisadas.  

Abaixo observamos a diferença das duas semanas de aula observadas. A menor e 

maior carga horária de trabalho com a língua portuguesa fica entre distantes opostos de 3 e 12 

horas semanais. A escola 7 reserva 60% do seu horário semanal para a língua portuguesa, ou 

seja, mais da metade das 20 horas semanais, enquanto a escola 1 reserva apenas 16 % da carga 

horária ao português. 
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Figura 01: Carga Horária Língua Portuguesa – Semana I 

 

 

Figura 02: Carga Horária Língua Portuguesa – Semana II  

 

Em duas semanas observadas, a distribuição das aulas se diferencia de uma semana 

para a outra, de forma significativa em três escolas observadas (1, 3 e 5). A escola 1 aumentou 

duas horas das suas atividades com a língua portuguesa na segunda semana observada. A 

escola 3 diminuiu duas horas das suas atividades de língua portuguesa da primeira semana 

observada para a segunda.  
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Essas mudanças nos mostram a diversidade de arquiteturas temporais presentes no 

interior de cada instituição escolar. Sabemos que o tempo é um elemento bastante 

significativo nas práticas escolares, por isso defendemos o tempo na escola organizado a partir 

de um planejamento e de uma rotina escolar a fim de que não se perca de vista a sintonia entre 

o tempo escolar, o tempo de aprendizagem dos alunos e o tempo destinado e utilizado para o 

ensino.  

A organização e a sistematização do trabalho pedagógico são muito importantes para a 

aprendizagem dos alunos, por isso sugerimos a rotina como asseguradora desses princípios. 

 
As rotinas escolares asseguram que alguns procedimentos básicos sejam 
acordados entre professor e alunos e que os mesmos já se disponibilizem 
dentro do espaço temporal e espacial para as tarefas pedagógicas... por 
outro lado a existência dessas rotinas possibilita ao professor distribuir 
com maior facilidade as atividades que ele considera importantes para a 
construção dos conhecimentos em determinado período. (FERREIRA, 
ALBUQUERQUE, 2013. p 19 e 20) 

 

Entendemos que ocorrem imprevistos dentro da escola, que podem atingir por um 

período, a distribuição das aulas, o tempo da aula a cada dia, mas seguir uma organização 

curricular com horários definidos é importante para o planejamento do professor e para a 

aprendizagem do aluno.  

As crianças no ciclo de alfabetização precisam de um tempo para o ensino sistemático 

das habilidades de leitura e escrita, elas necessitam ter contato com a leitura, a produção de 

textos escritos, a produção e compreensão de textos orais, e com atividades que permitam a 

elas se apropriarem do sistema de escrita alfabética. Essas atividades trabalhadas 

sistematicamente possibilitarão o domínio de certas competências que contribuirão com o 

desenvolvimento desse pequeno leitor e escritor, e tudo isso demanda utilização de tempo. 

Quanto mais tempo for destinado ao trabalho com a língua portuguesa, mais atividades 

diversificadas poderão ser desenvolvidas, uma vez que estamos ensinando as crianças a ler, 

escrever e a utilizar a leitura e a escrita para além da sala de aula precisamos garantir-lhes o 

acesso à diversidade de atividades.  

Apenas observando os gráficos acima, não podemos concluir que a escola que reserva 

a maior parcela de tempo semanal às atividades com a língua portuguesa necessariamente seja 

a que apresente melhores resultados. Esse será o próximo passo dessa pesquisa. O tempo é 

fundamental, mas precisa ser bem utilizado a partir de atividades que possibilitem reflexões, 

questionamentos e conflitos cognitivos aos alunos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados dessa pesquisa nos ajudaram a constatar a existência de uma grande 

diversidade organizacional entre as escolas. Para Oliveira (2012):  

 

Fazemos do tempo o que queremos, organizamos conforme nossos 
interesses e prioridades. Se faço isso e não aquilo não significa que eu 
não tenha tempo, mas que dei prioridade para o que estou fazendo. 
(2012, p. 30). 

 

É importante considerar que apenas a destinação de um grande tempo para o ensino da 

língua portuguesa, não garante que o aluno alcance as habilidades necessárias à aquisição da 

língua escrita e torne-se um cidadão alfabetizado. É preciso que esse tempo seja utilizado com 

atividades pertinentes e promissoras de reflexões e construção do conhecimento. 

A prática de ensino é uma ação intencional, por isso é importante que os objetivos 

estejam claros no currículo da instituição e no planejamento do professor, para que ele 

organize intencionalmente e de forma sistemática o aproveitamento do seu tempo em sala de 

aula.  

Os processos de alfabetização e letramento precisam ser trabalhados de forma contínua 

e sistemática durante os primeiros anos de escolarização, estabelecendo sempre uma 

visibilidade dos objetivos a serem alcançados e estabelecendo as ações e atividades para 

concretizá-los.   

É fundamental que a instituição escolar mantenha nítidos, dentro da organização 

temporal das aulas, os horizontes seguidos e as metas a serem alcançadas em torno da 

alfabetização e do letramento e do domínio das capacidades que propicia aos alunos se 

engajarem em práticas sociais de leitura e de escrita e a ler e escrever com progressiva 

autonomia.  
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