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Resumo: 

Nossa proposta tem como objetivo trazer alguns apontamentos da discussão da relação espaço 
e tempo na geografia. Destacando a centralidade da discussão elaborada pelo geógrafo Milton 
Santos. Também apresentaremos como podemos operacionalizar esse tema em uma pesquisa, 
utilizando a discussão espaço – tempo como metodologia para entender as temporalidades e 
territorialidades dos agricultores familiares. Na geografia, a abordagem  utilizada por Milton 
Santos tem centralidade, devido a forma como ele organizou o seu pensamento e a sua 
aplicabilidade. Então o artigo está embasado na metodologia que ele elaborou para entender a 
relação espaço e tempo. Sendo que são analisados os tempos históricos e das coexistências, 
que ocorrem no espaço, constituindo assim uma simultaneidade espacial e temporal. Para 
buscar essa simultaneidade, o autor entende que é necessário realizar periodizações em escalas 
cada vez menores, todavia, a questão não se resolve, porque existe o tempo interno, por isso é 
preciso diferenciar os tempos rápidos e lentos, que formam um tempo universal. Na sua 
abordagem as técnicas têm grande importância, porque a técnica é história embutida, e o 
espaço possui técnicas de várias datas, e o homem através do seu trabalho e da sua energia, 
anima essas técnicas fazendo a mediação entre o social e o natural resultando em paisagens, 
cada vez mais complexas, que representam a sobreposição de tempos. 
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INTRODUÇÃO: 

O artigo que segue trás alguns apontamentos da discussão da relação espaço e tempo. 

Inicialmente utilizamos o artigo “Espaço e tempo: compreensão materialista dialética” de 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira. O qual aponta importantes sínteses do surgimento da discussão 

espaço e tempo no contexto do embate entre o materialismo e o idealismo.  

Em seguida, tentaremos demonstrar como a geografia realiza essa discussão, que foi 

influenciada pelos estudos mais avançados, como os dos físicos, principalmente pela Teoria da 

Relatividade, que veio demonstrar que o tempo não flui de forma uniforme e o espaço não é 

homogêneo.  

Na geografia, a abordagem  utilizada por Milton Santos tem centralidade, devido a forma 

como ele organizou o seu pensamento e a sua aplicabilidade. Então o artigo está embasado na 

metodologia que ele elaborou para entender a relação espaço e tempo. A onde são analisados 

os tempos históricos e das coexistências, que ocorrem no espaço?, ocorrendo assim uma 

simultaneidade espacial e temporal. Para buscar essa simultaneidade, o autor entende que é 

necessário realizar periodizações em escalas cada vez menores, todavia, a questão não se 
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resolve, porque existe o tempo interno, por isso é preciso diferenciar os tempos rápidos e lentos, 

que formam um tempo universal. Na sua abordagem as técnicas têm grande importância, porque 

a técnica é história embutida, e o espaço possui técnicas de várias datas, e o homem através do 

seu trabalho e da sua energia, anima essas técnicas fazendo a mediação entre o social e o 

natural resultando em paisagens, cada vez mais complexas, que representam a sobreposição de 

tempos. 

Na seqüência apresentaremos ainda, de maneira sucinta, a abordagem utilizada por 

outros autores, que também são influenciados pela discussão de Milton Santos, mas trazem 

outros elementos, para a discussão. E por fim, tentaremos demonstrar (de forma breve) como 

podemos operacionalizar esse tema em uma pesquisa, utilizando a discussão espaço – tempo 

para entender as temporalidades e territorialidades dos agricultores familiares. 

 

A relação espaço – tempo na geografia: uma discussão fundamentada na 

abordagem de Milton Santos. 

O debate da relação espaço e tempo desenvolveu-se no contexto do embate entre o 

materialismo e o idealismo. Para o idealismo o espaço e o tempo são “[...] formas subjetivas da 

percepção condicionadas pela natureza da consciência humana, ou como momentos do 

desenvolvimento da idéia absoluta” (FATALIEV apud OLIVEIRA 1966, p.129). O idealismo não 

reconhece a realidade objetiva do espaço e do tempo, considera que ambos não são indivisíveis, 

negando “[...] a realidade objetiva da matéria movendo-se no espaço e no tempo” (OLIVEIRA, 

1983 p. 72). 

“A concepção materialista dialética de espaço e tempo supõe [...] a concepção também 

materialista dialética da matéria e do movimento.” (OLIVEIRA, 1983 p. 90). Considerando que 

tudo o que existe no mundo é resultado da matéria em movimento. 

 Desse modo, na abordagem materialista dialética, a essência do espaço e do tempo é 

compreendida como a matéria em movimento. A matéria em movimento que vai se 

transformando os seus estados e ao mesmo tempo, vai mantendo particularidades que são a 

base para novos estados.  

 

A contradição da matéria em movimento, como ser da realidade objetiva se 
caracteriza pela contradição geral que lhe é inerente, qual seja, a matéria é 
sempre mutável em seus estados, porém sempre se conserva neles; os 
estados da matéria são mutantes e transitórios, porém, enquanto existem, 
permanecem e se conservam. (OLIVEIRA, 1983, p. 92). 

 



Então a matéria vai se transformando e os fenômenos vão coexistindo no espaço e se 

mantendo, através da existência de algumas leis gerais, no tempo, e assim se da o movimento 

da matéria no tempo e no espaço, unindo os instantes de mutação e estabilidade. Nesta 

concepção “[...] espaço e tempo são realidades objetivas, independentes da consciência 

humana” (OLIVEIRA, 1983, p. 93).  

Esse processo de transformação da matéria ocorre tanto na natureza orgânica como na 

inorgânica. Os fenômenos sociais se transformam tais como as políticas econômicas que vão se 

modificando com o passar do tempo, assim como também os minerais destroem-se 

constantemente, a as outras formas de vida nascem se desenvolvem, morrem, criam 

resistências etc.  

A Teoria da Relatividade Restrita (TRR) elaborada por Einstein, foi fundamental para o 

esse entendimento da relação espaço e tempo, ela“ [...]  rompe com a perspectiva de tempo 

global da física newtoniana, segundo a qual tudo no universo se moveria juntamente e ao 

mesmo tempo” ( RAY, 1993, p. 42). 

Antes da elaboração da teoria da relatividade, pensava-se, que o tempo fluía 

regularmente no espaço que era todo homogêneo. Com a teoria da relatividade demonstrou-se 

“[...] que o tempo flui irregularmente e muda seu ‘ritmo’, enquanto que o espaço é heterogêneo e 

possui uma determinada estrutura, a ‘curvatura’ [...]” (OLIVEIRA, 1983, p. 99). Porém, essa 

relação dialética, a onde ocorre uma metamorfose, não anula as particularidades especificas do 

espaço e do tempo. O espaço tem um caráter tridimensional, sendo assim, todo corpo material 

possui três dimensões (comprimento, altura e largura) movendo-se em três direções. Já o tempo 

possui apenas uma dimensão, os corpos movem-se somente numa direção, do passado para o 

futuro, pois, não é possível retroceder no tempo. Não se anula as particularidades de cada um, 

por isso faz-se necessário entender as relações entre as particularidades e a diversidade. 

 

A teoria da relatividade veio demonstrar de forma clara e objetiva a unidade, 
a diversidade e a interdependência do espaço e do tempo [...] Tempo e 
espaço se acham, pois, indissoluvelmente unidos ao movimento da matéria, 
ao movimento, concebido no sentido materialista dialético, não como estados 
particulares de coisas ou fenômenos particulares, mas como forma universal 
de ser da matéria; acha-se igualmente unido ao movimento concebido como 
transformação, como desenvolvimento que inclui o nascimento do novo  
(OLIVEIRA, 1983, p. 107). 

 

O desenvolvimento da TRR, influenciou a utilização da discussão entre espaço e tempo 

em diferentes ciências de diferentes formas. 

 



O cotejo das diferentes idéias, especialmente aquelas derivadas dos estudos 
mais avançados, realizadas a partir das observações do universo feitas pelos 
físicos, sem dúvida vai condicionando a idéia de espaço e tempo e vai 
influenciando, mesmo que de maneira não palpável, os seus enfoques e as 
diferentes determinações que podem afetar diretamente a sua concepção. 
(SPOSITO, 2004, p. 100) 

 

Na geografia entre os autores estudados é consenso que é fundamental avançar nessa 

discussão espaço e tempo, que é necessário uma real compreensão dialética entre espaço e 

tempo. Isso se deve, também pelas modificações que ocorrem em ambos, de modo cada vez 

mais rápido. Uma da formas mais nítidas de se observar essas mudanças é no aumento da 

velocidade na circulação das informações, que agora acontece em tempo real, conforme 

Raffestin (1993) o controle total do território é maior conforme a quantidade de energia de um 

ator para fazer circular a informação. Para o controle total do território ou do espaço 

(dependendo da abordagem do recorte que se está fazendo) é seria necessário a circulação em 

tempo real, no espaço, tanto da informação, como da matéria, das mercadorias, mas isso ainda 

não é possível. Ray (1993), não dúvida que o homem vai conseguir manipular o tempo, devido 

aos avanços tecnológicos, já conseguidos pelo homem. Entendemos a manipulação do tempo 

não no sentido de voltar no tempo, mas no sentido de controlar o seu uso; a imposição pelos 

atores hegemônicos de tempos cada vez mais rápidos. 

Na geografia, é quase unanimidade, a discussão centrada na relação espaço-tempo, 

para entender a formação do espaço, do território, da paisagem e da regionalização. Esta 

relação espaço-tempo é considerada, nos estudos geográficos, de diferentes modos, às vezes 

“[...] destacam-se os processos históricos, ora os relacionais, no entanto, trata-se, sempre, de 

traços do tempo histórico e do coexistente através das relações sociais” (SAQUET, 2006 p. 74) 

com isso às vezes se evidenciam os períodos, ou as relações sociais, “[...] sejam sociais, sejam 

elas culturais, econômicas ou políticas [...]” ( SAQUET, 2006 p. 74). E ainda segundo Sposito: 

 

As categorias tempo e espaço ( ou espaço e tempo, a ordem não 
interessa nesse caso) condicionam a compreensão da realidade, 
sobretudo no momento atual, quando o avanço cientifico que permite 
grande velocidade na circulação das comunicações deflagra novos 
paradigmas para a compreensão das escalas que afetam o espaço e o 
tempo e, conseqüentemente, a vida cotidiana das pessoas nos mais 
distantes territórios do planeta ( SPOSITO, 2004,  p. 100). 

 

Por questões didáticas definimos períodos fases, intervalos, recortes, porém, o 

movimento do tempo independe de nossas periodizações. Porque, conforme Santos (1997) os 



eventos se sucedem um vai se sobrepondo ao outro não há ruptura, então estabelecemos 

recortes conforme os elementos que pretendemos pesquisar em um determinado espaço e num 

determinado período. Por exemplo, a modernização da agricultura tem o seu início nos anos de 

1930 e continua até hoje metamorfoseando-se, tornando-se cada vez mais complexa, mas 

podemos estabelecer recortes neste processo, como o período a onde o Estado disponibilizou 

mais créditos, ou os anos em que ela foi mais intensa, ou ainda o período em que se deu a 

constituição dos Complexos Agroindustriais (CAI). Periodizar é uma metodologia importante, 

mas devemos entender que cada período representa continuidades, permanências do passado 

que influenciaram no futuro. 

O historiador Ferdinad Braudel, estabeleceu um método composto de três periodizações 

com durações diferenciadas. O primeiro seria o tempo curto (tempo do evento do acontecimento, 

o mais percebido); tempo médio: não supera totalmente o tempo curto, pode variar de 10 a 100 

anos (como uma política econômica); e o tempo de longa duração: tendência secular. Santos 

(1997), entende que essa classificação perde eficácia atualmente se não considerarmos a noção 

de tempo lento e tempo rápido. Para ele a elaboração de escalas cada vez menores, é uma 

tentativa para melhorar a relação dialética entre espaço e tempo, porém “[...] assim o problema 

não se resolve, porque as periodizações nos dão, sem dúvida, um tempo, mas apenas um tempo 

externo a cada subespaço, faltando resolver a questão do seu tempo interno (SANTOS, 1997 p. 

52). Então é preciso levar em consideração o tempo rápido e lento. 

A discussão de Milton Santos sobre a relação espaço e tempo tem centralidade na 

geografia, principalmente pela forma como ela está organizada, pela sua aplicabilidade. Na sua 

discussão o trabalho e a técnica ganham centralidade. 

Para Santos (1997) “Por tempo, vamos entender grosseiramente o transcurso, a 

sucessão dos eventos e sua trama. Por espaço vamos entender o meio, o lugar material da 

possibilidade dos eventos. E por mundo entendemos a soma, que é também síntese, de eventos 

e lugares (SANTOS, idem, p. 41). Para que tempo e espaço sejam conversíveis “[...] o ponto de 

partida é a sociedade humana realizando-se. Essa realização dá-se sobre uma base material: o 

espaço e seu uso, o tempo e seu uso; a materialidade e suas diversas formas, as ações e suas 

diversas feições.” (SANTOS, 1997 p. 42) 

Na geografia, é possível trabalhar, o tema tempo, pelo menos com dois eixos. Um seria 

o tempo das sucessões, o tempo histórico também chamado de Diacronia: esse eixo entende 

que o tempo flui e conseqüentemente um fenômeno vem sucede o outro ao longo do tempo. “A 

cada momento se estabelecem sistemas do acontecer social que caracterizam e distinguem 

tempos diferentes, permitindo falar de hoje e de ontem” (SANTOS, 1997, p. 164) O outro eixo é o 



das coexistências, da simultaneidade ou Sincronia; nessa análise, busca-se entender as 

diferentes territorialidades, os diferentes usos do tempo, que se dão de forma particular por 

agentes e espaços distintos, mas coexistem. Com isso os fenômenos, não apenas se sucedem, 

também são concomitantes. “O espaço é que reúne a todos, com suas diferenças, suas 

possibilidades diferentes, suas possibilidades diferentes de uso do espaço relacionados com 

possibilidades diferentes de uso do tempo” (SANTOS, 1997, p. 164). 

Existe uma diversidade de tempos, que resulta nas desigualdades, nas hierarquias da 

vida social, porém, existe uma sincronia entre eles. “Todos estão agindo conjuntamente, com 

objetivos particulares que se diluem em um objetivo comum que é a vida social” (SANTOS, 1997, 

p. 165). Com a chamada globalização e principalmente com o desenvolvimento dos meios de 

comunicação essa conjugação de diferentes temporalidades é cada vez maior, unindo desde os 

lugarejos mais distantes até grandes centros urbanos. Como aponta Santos (1997), sempre 

houve simultaneidade de tempos, acontecimentos, mas não era possível perceber, os avanços 

nos meios de transporte e comunicação é que permitiram essa noção. Outro ponto é que agora 

além de percebermos a simultaneidade dos diferentes acontecimentos e tempos, somos 

influenciados cada vez mais por eles, por tempos hegemônicos distantes que influenciam os 

lugares. 

Esse entendimento de tempos históricos e tempos que coexistem reunidos no espaço é 

um passo importante para entender a relação espaço-tempo, mas para ir além, é preciso 

entender a coerência simultaneamente espacial e temporal de um mesmo instante e não 

somente reuni-los de modo incoerente e distante. 

Como já apontamos para Santos a periodização pode ser um instrumento para tratar do 

espaço em termos de tempo. O que caracteriza cada período é a disseminação de uma variável 

significativa, principalmente sobre os países da periferia, e cada período a disseminação é mais 

intensa. E uma característica distinta, é que cada vez mais ocorre uma dispersão, principalmente 

da informação, ao contrário dos períodos anteriores que era marcado pela concentração. Em 

relação à periodização ela busca “[...] encontrar, através da História, secções de tempo em que, 

comandado por uma  variável significativa, um conjunto de variáveis mantêm um certo equilíbrio, 

uma certa forma de relações” (SANTOS, 1985, p. 23). Assim a periodização ajuda a entender o 

processo de colonização, a distribuição dos cultivos, a organização agrícola, as formas de 

urbanização.  

É preciso entender os períodos históricos o comportamento das variáveis, para se 

entender o espaço que se esta estudando, porque esse espaço já possui uma história antes da 

influência dos tempos externos. Então para superar o caso particular é preciso analisar as 



influências dos períodos históricos, que atuam na escala do lugar, região, país, continente. Mas 

é preciso ir além de somente fazer uma mera referencia histórica, ou apresentar alguns 

elementos parciais, para explicar o presente, é preciso entender como um elemento age dentro 

de todo um sistema, para se dizer que está se usando um enfoque espaço-temporal. As 

situações atuais não são só resultado das suas condições do passado, porque a história do lugar 

muda, o que se deve analisar é a sucessão dos sistemas e não fatos isolados, para ter 

significado as variáveis devem ser analisadas no seu todo (Santos, 1985). Não se trata de uma 

volta ao passado como se os dados do passado fossem autônomos, mas compreender como um 

conjunto de variáveis criou tendências influenciou no presente, e entendendo que essas 

tendências, ter a capacidade de vislumbrar o futuro. Cada sistema é composto cada vez mais de 

diferentes variáveis de tempo e escalas. Nem todos os subespaços recebem todas as ações 

modernas o que resulta na configuração de diferentes paisagens na superfície do globo (Santos, 

1985).  

Mesmo muitas vezes não atingindo de forma direta, os tempos homogeneizantes 

exercem pressão sobre todos os atores do espaço. Para exemplificar recorremos ao exemplo da 

modernização da agricultura novamente (entendendo que ela acelerou o tempo na agricultura 

brasileira), como sabemos ela foi seletiva, em relação às regiões, aos produtos e ao estrato de 

agricultores, mas mesmo as regiões e os agricultores que não foram “beneficiados” com a 

modernização da agricultura sofreram forte influência desse processo, já que, ela estabeleceu 

um patamar de escala de produção e de produtividade que a maioria das produções tornou-se 

inviável sem a adoção do processo moderno de produção agrícola.     

Apesar de tentativas de resistência do território e de metamorfoses que resultam em 

formas de organização diferenciadas, cada vez mais ocorre a disseminação dos tempos 

hegemônicos, nem todos os lugares recebem a modernização ao mesmo tempo, mas eles são 

“usados” conforme seus atributos, os agentes tem a capacidade de direcionar os fluxos de 

capitais para determinados espaços conforme os seus interesses. Justamente devido a essa 

gama de processos é que a discussão da relação espaço e tempo precisa sempre estar 

avançando. 

A relação entre os elementos do espaço (os homens, as firmas, as instituições, o 

chamado meio ecológico e as infra-estruturas) é cada vez mais denso e complexo, por isso o 

espaço se impõe como noção de totalidade. Por isso é necessário entender as interações entre 

esses objetos, pois essas interações resultam no processo social. A cada momento histórico o 

papel a função, valor, de cada elemento muda, modificando a sua posição temporal e espacial 

conforme as necessidades sociais (Santos, 1985). Homens com a mesma formação e as 



mesmas virtualidades, trabalhando em lugares diferentes produziram resultados diferentes. Já 

que, “[...] cada lugar atribui a cada elemento constituinte do espaço um valor particular.” 

(SANTOS, 1985 p.10) 

Conforme a economia se amplia, através da universalização do tempo, atingindo escalas 

mais amplas, as ações tendem a escapar do controle local, os lugares mais longínquos 

estabelecem contatos diretos com centros de comanda de tecnologia e financeiro. O problema é 

que o controle passa a ser exercido por agentes que não tem interesse nas questões locais. 

Sendo assim, segundo Santos (1985), o espaço total, o qual não conseguimos perceber 

empiricamente seria o espaço real, enquanto as frações do espaço, que parece para nós 

concretos seria o abstrato, porque o valor que vemos é relativo, ele é determinado por um 

conjunto mais amplo, por elementos externos que fogem ao nosso controle.  

Os instrumentos de medidas são importantes, mas o essencial é entender que existe 

uma diversidade de tempos e como eles se casam. Conforme Santos (1997) os eventos 

acontecem de forma alinhada cronologicamente, em um determinado momento, estabelecendo 

uma ordem temporal. Mas eles não ocorrem de forma isolada eles se sobrepõe. Então o início, 

as variações e o fim do evento são determinados pelo o que buscamos entender, pelo recorte 

que realizamos. 

A medida que os eventos se sobrepõe se conjugam, permanecem eles vão criando 

continuidade a continuidade temporal e a coerência espacial.  

 

É a totalidade em movimento que cria novos eventos, esse movimento 
também possibilita as ações que criam eventos em lugares particulares, e 
esses eventos influenciam outros lugares. A localização dos eventos é 
condicionada pela estrutura do lugar.” (SANTOS, 1997, p. 160)  

 

É através dos eventos que percebemos a evolução de cada lugar, e a evolução em conjunto que 

resulta na mudança da sociedade “Cada evento é um fruto do Mundo e do Lugar ao mesmo 

tempo.” (SANTOS, 1997, p.164) 

Como já apontamos, Santos (1997), entende que a periodização não resolve a questão 

do tempo histórico. “É preciso abordar a dialética tempo-espaço, em que cada instante histórico 

tem seu tempo e seu espaço e cada espaço tem seu tempo, resultado do encontro dos eixos do 

tempo histórico e do tempo das coexistências” (SAQUET, 2000, p. 111). Para resolver essa 

questão é necessário entender a conjugação dos tempos rápidos e lentos, que se diferenciam 

por que “[...] o novo não chega a todos os lugares no mesmo momento histórico” (SAQUET, 



2000, p. 111) com isso o tempo se revela em diferentes velocidades dependendo do lugar, o que 

resultada no desenvolvimento desigual entre os lugares. 

O tempo lento só existe em relação com o tempo rápido, é o uso diferenciado do tempo 

vivido em cada lugar, pelos homens, empresas e instituições que resultado em diferentes 

temporalidades.  

 

O tempo rápido não cobre a totalidade do território não abrange a sociedade 
inteira. Em cada área, são múltiplos os graus e as modalidades de 
combinações. Mas, graças à globalização e a seus efeitos locais, os tempos 
lentos são referidos ao tempo rápido, mesmo quando este não exerce 
diretamente sobre lugares ou grupos sociais. (SANTOS, 1997, p.267)  
 

Deve-se considerar o tempo das ações dos atores que animam os objetos, porque cada 

grupo, instituição, pessoa utiliza o tempo de forma diferente. Nesse processo existe uma 

hierarquia a onde os tempos hegemônicos, geralmente são das grandes organizações e 

Estados. 

Na abordagem de Santos (1997) a técnica tem um papel central, pois, ela é história 

embutida e ela permite a empiricização do tempo, porque o espaço ele é sincrônico e 

assincrônico ao mesmo tempo possuindo técnicas de diferentes idades mas que se completam 

coexistem ao mesmo tempo, e as técnicas permitem “uma qualificação precisa da materialidade 

sobre a qual as sociedades humanas trabalham.” (SANTOS, 1985, p. 48). As técnicas tem a 

idade a data da sua criação, porém, a data histórica mais importante é aquele de sua inserção 

na sociedade. A introdução das técnicas na sociedade é outro ponto com caráter especifico, elas 

podem ser introduzidas na sociedade conforme os interesses dos atores hegemônicos, e cada 

vez mais o desenvolvimento é mais rápido existindo uma corrida tecnológica a onde as técnicas 

cada vez mais possui tempos históricos com uma seqüência temporal de eventos mais próximos. 

 
O estudo das técnicas ultrapassa [...] o dado puramente técnico e 
exige uma incursão bem mais profunda na área das próprias relações 
sociais [...] segundo combinações que extrapolam o processo direto da 
produção e permitem pensar num verdadeiro processo político da 
produção (SANTOS, 1985 p. 64). 

 

Entender a técnica na relação espaço e tempo é importante porque ela é: 

 

[...] deve permitir identificar e classificar os elementos que constroem 
tais situações. Esses elementos são dados históricos [...] Através dos 
objetos, a técnica é história no momento da sua criação e no de sua 
instalação e revela o encontro, em cada lugar, das condições 



históricas (econômicas, socioculturais, políticas, geográficas), que 
permitiram a chegada desses objetos e presidiram à sua operação [...] 
a maneira como a unidade entre tempo e espaço vai dando-se, ao 
longo do tempo, pode ser entendida através da história das técnicas: 
uma história geral, uma história local. (SANTOS, 1985, p.48-49) 

 
Apesar dos sistemas técnicos terem a sua distribuição geográfica irregular, e o seu uso 

social seja hierárquico eles tornam-se mundiais. O capitalismo acelera a internacionalização das 

técnicas, com isso pode se falar em uma idade universal das técnicas (Santos, 1985).  

Com o desenvolvimento tecnológico a circulação da informação de forma cada vez mais 

rápida a relação espaço e tempo pode ser representada pelo o que Santos chamou de meio 

técnico-científico-informacional, que de certa forma representa essa aceleração do tempo, o 

avanço das técnicas. 

A informática foi fundamental nesse processo de aceleração do tempo. Porém, apesar 

dos tempos rápidos serem cada vez mais hegemônico, a parcela das pessoas que se beneficiam 

inteiramente dos benefícios que a aceleração do tempo pode trazer é muito pequena. 

Então como já escrevemos a teoria de Milton Santos tem centralidade na discussão 

espaço-tempo na geografia. Mas também existem outros métodos, a onde existe a incorporação 

da abordagem de Santos e a busca por outros elementos, como considerar aspectos 

intersubjetivos dessa relação.  

Saquet (2011), por exemplo, análise a relação espaço tempo para entender as 

multidimensionalidade do território: 

 

No que se refere ao caráter social do território, é extremamente relevante 
identificar, demonstrar e explicar as mudanças e permanências, as 
desigualdades (ritmos), as diferenças, o processo histórico, enfim, aspectos 
das tramas efetivadas na forma de tempos e territórios, temporalidades e 
territorialidades, numa perspectiva de compreensão espaço-temporal-
territorial (SAQUET, 2011, p. 91) 

 

Nessa perspectiva procura-se entender a relação espaço e tempo entendendo a unidade 

do tempo social com natural, mediado pelo trabalho do homem, que envolve técnicas, 

tecnologia, modificando assim a paisagem, está é um instrumento muito didático para 

observarmos a conjugação as sobreposições dos tempos históricos, pois a paisagem é a 

acumulação de tempos. Então buscamos entender o tempo histórico de forma relacional com o 

tempo das coexistências, reconhecendo os ritmos diferenciados existentes entre os domínios 

social, natural, cosmológico. “Isso ocorre de maneira processual e relacional, gerando sempre 

novos significados ao território, ao lugar, à paisagem e ao espaço, a partir das diferenças, das 



desigualdades e das identidades estabelecidas em cada relação espaço-tempo” (SAQUET, 2011 

p. 74). 

Esse processo de acumulação do tempo histórico e da conjugação dos diferentes ritmos 

de tempo, que possibilita a apreensão do passado, a constituição do presente e a projeção do 

futuro resulta nas temporalidades. “As temporalidades também significam processualidades 

históricas que se encontram no presente. Vivemos temporalidades passadas, 

presentes/coexistentes e futuras.” (SAQUET, 2011, p. 79). 

 

“[...] movimento histórico e relacional a um só tempo, com continuidades 
(permanências) e descontinuidades (rupturas, mudanças). O tempo significa, 
nesta compreensão, um movimento contínuo. O tempo presente, passado e 
futuro indica processualidade e, também, simultaneidade, pois vivemos 
diferentes temporalidades e territorialidades, em unidade, em processo 
constante e concomitante de desterritorialização e reterritorialização que gera 
sempre novas territorialidades e novos território que contêm 
traços/características dos velhos territórios e territorialidades.” (SAQUET, 
2006 p. 82) 

 

No lugar, no território, na regionalização, na paisagem existem tempos históricos e 

permanências que mantém a identidade dos lugares, ou com a infiltração de tempos externos 

desfazendo essa identidade. 

Outra forma de análise da relação espaço-tempo, que reforça a importância da relação 

entre História e Geografia, é a de Pedro Vasconcelos (1997), a onde ele destaca as 

modificações espaciais das cidades, levando em consideração os períodos densos e os hiatos 

temporais. “Os primeiros representam períodos de importantes transformações, registradas 

através de documentos e da cartografia, e os segundos, intervalos temporais sem informações 

espaciais.” (SAQUET, 2000, p. 107). Um aspecto a se destacar é que nas paisagens urbanas é 

mais identificável, é mais denso a conjugação dos tempos. 

 

           
 
           Breve esboço de uma de um método de pesquisa, buscando realizar a discussão 
dialética entre espaço-tempo para compreender as temporalidades e territorialidades dos 
agricultores familiares 
 

Como já apontamos a relação espaço e tempo está presente nas analises das 

regionalizações, das temporalidades, das territorialidades etc, depende do recorte espacial do 

enfoque que se quer dar, do objeto de estudo. Podemos por exemplo estudar as 

temporalidades dos agricultores familiares. Para facilitar a compreensão, didaticamente, 



podemos dividir as temporalidades e as territorialidades, porém, ambas ocorrem ao mesmo 

tempo, ou seja, são multidimensionais, econômicas, políticas e culturais (SAQUET, 2011). 

Todas as relações diárias das pessoas no território correspondem às territorialidades, são 

intencionalidades, conflitos, interações e práticas. As relações são intencionais e são 

permeadas pelo poder, conforme os objetivos e as necessidades de cada sujeito, tanto no 

espaço rural quanto na cidade.  

Já as temporalidades correspondem aos ritmos de vida das pessoas, que também são 

econômicos, políticos e culturais. Algumas pessoas das grandes cidades, por exemplo, estão 

inseridas em redes complexas, velozes e internacionais. Outras pessoas, nas mesmas cidades, 

têm um ritmo cotidiano mais cadenciado, vinculado diretamente às suas condições de vida. No 

espaço rural, na agricultura, algumas famílias têm maior mecanização do que outras, produzem 

maior quantidade de mercadorias e estão mais inseridas no mercado, portanto, têm um ritmo 

acelerado de trabalho e de vida; utilizam os bancos, viajam mais seguidamente, participam de 

sindicatos etc., enquanto que outros agricultores ainda utilizam o arado e a carroça (carro de 

bois), equipamentos simples de trabalho (como enxadas, matracas), produzem pequenas 

quantidades de mercadorias (como o fumo), viajam pouco e, quando se deslocam, dirigem-se 

às cidades mais próximas em busca de assistência médica. Eles têm um ritmo de vida mais 

lento, diretamente vinculado à produção vinculada à subsistência familiar, sem a 

intencionalidade de valorização do capital. 

É preciso entender como esses tempos dos agricultores coexistem e são influenciados 

pelos tempos externos, das organizações comerciais que compram o seu produto, das 

indústrias que vendem os insumos, dos sindicatos, dos bancos que financiam as produções. 

Essa influência no ritmo dos agricultores vai além da questão dos horários bancários, por 

exemplo, está relacionada à assimilação/adequação de tecnologias, aos efeitos de um 

processo histórico de modernização agrícola que não deu condições para os pequenos 

produtores se modernizarem, mas atingiu todos os espaços agrícolas, induzindo-os a atingirem 

escalas maiores de produção; terem o valor dos seus produtos cada vez mais definidos por 

lógicas financeiras globais. 

Podemos compreender as diferentes temporalidades dos agricultores através da 

análise das suas territorialidades cotidianas. Como o tempo dos agricultores vem sendo 

alterado através do aumento da mercantilização da produção, conjugando produções 

realizadas com técnicas rudimentares voltadas ao consumo da família com outras voltadas 

para a comercialização. Cada produção tem suas peculiaridades e temporalidades vinculadas 

ao período do ano, às técnicas, às tecnologias e à comercialização.  A produção do fumo, por 



exemplo, realizado no sul do Brasil, exige mais trabalho braçal, a produção de grãos é mais 

mecanizada, a produção de leite, ainda é vinculada a uma organização mais regional que 

facilita sua comercialização, porém, precisa ser resfriado, recolhido todos os dias porque é um 

produto perecível. As temporalidades mais visíveis podem ser analisadas na territorialidade 

cotidiana do agricultor, no ritmo das tarefas realizadas na produção e noutras atividades 

rotineiras, na utilização das máquinas e dos equipamentos e por meio da sua mobilidade no 

espaço rural (relações de vizinhança, por exemplo) e para a cidade (relações normalmente 

mercantis).  

 

Considerações finais 

Então cada autor fala ao seu modo, permanências, continuidades, hiatos e períodos 

mais densos, mas se percebe de “pano de fundo” o entendimento, ora dando prioridade para o 

tempo histórico, ora pra o tempo das coexistências e na maioria das vezes as duas análises ao 

mesmo tempo.  

Outro ponto importante é o consenso em relação a necessidade de se avançar na 

Geografia na discussão da relação espaço e tempo. Isso devido ao aumento da velocidade das 

mudanças. O capitalismo busca o controle do uso do tempo, o seu uso racional para obter 

riqueza. A onde ele reduz o tempo de giro das informações e dos produtos, acelera os processos 

sociais e exerce um controle, mesmo que a distância, cada vez mais forte. E a Geografia precisa 

explicar como se dão esses processos. 

Então apesar da aceleração cada vez mais do tempo não ocorre a supressão do espaço, 

a heterogeneidade de tempos no espaço vai continuar, o que cada vez ocorre mais é um 

comando a distância. E ai é que devemos realizar esforços para compreender esse comando a 

distância, e identificar o que permaneceu, pois, esse comando a distancia não apaga 

completamente as estruturas do território. Porque conforme Milton Santos (1997) os Estados 

definidos pelas suas heranças históricas, são uma porta de entrada e uma barreira para as 

influências exógenas, sendo assim, vivemos uma globalização inacabada, porém que afeta 

todos os aspectos da vida. 

A discussão da relação espaço e tempo realizada de forma dialética, independente se 

for utilizada para o enfoque da regionalização, do território, das temporalidades etc, é eficaz para 

fazer “saltar” as diferenças, as relações de poder, a heterogeneidade de relações sociais e 

naturais. 
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