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Resumo 

Observa-se que o tempo está presente em trabalhos da 
área ambiental, em termos de longas periodizações do 
fenômeno, visto o aquecimento global. Por sua vez os 
fenômenos econômicos na maioria dos artigos são 
concebidos na esteira do que pode ser chamado de 
mundo contemporâneo. Portanto, foi possível observar 
um interesse por fenômenos do tempo presente, mas 
com variação em termos de problematizações do tempo 
conforme o subcampo do conhecimento geográfico 
desenvolvido em cada publicação. 

Introdução  

A presente pesquisa teve como objetivo compreender a 

concepção analítica do tempo em pesquisas geográficas 

publicadas no Periódico Internacional Geoforum entre 

2001 e 2002. Como procedimentos destaca-se a criação 

de um banco de dados com os artigos, a caracterização 

geral dos textos e a categorização dos trabalhos em 

termos temáticos, de subcampo de pesquisa e 

problematização do tempo. Em termos de sub-campos 

temáticos, dentre os 64 artigos analisados, 34% são 

trabalhos de Geografia Econômica e 28% de Geografia 

Urbana. De todas as publicações analisadas, 70% dos 

autores principais são homens e 30% são mulheres. 

Material e Métodos 

Para operacionalização da proposta foi feito os 
downloads dos artigos do Periódico Internacional 
Geoforum (96 arquivos) e sistematizados em Planilha 
Excel. 

Resultados e Discussão 

A Geoforum é uma revista científica interdisciplinar e 
internacional que publica resultados de pesquisas em 
Geografia Humana e áreas afins. Foram analisados 64 
artigos, entre os anos de 2001-2002. Caracterizamos um 
total de 10 áreas diferentes de pesquisas, com destaque 
para a Geografia Econômica 34%, Geografia Urbana 
28% e Geografia Ambiental 14%, representando mais de 
2/3 dos temas publicados no período. Não obstante, em 
relação a concepção de tempo, segundo Elias (1998) o 
tempo não existe em si, mas sim uma criação da 
humanidade, como um regulador e organizador. Ponto 
que é constante quando analisado os artigos de 
Geografia Econômica, onde as pesquisas são pautadas 
muito em relação ao tempo em que a economia atua.  
Importante frisar que nos trabalhos de Geografia 
Econômica, em geral, a periodização dos fenômenos 
gira em torno 20 anos de duração, tendo uma 

espacialidade regional, entrando muito em foco 
questões  
 
de macroeconomia, e que são levados em consideração 

processos já acabados. Por sua vez a Geografia Agrária, 
em especial nos trabalhos de autores britânicos e norte-
americanos, salientam-se pesquisas de escala local e 
com fenômenos em desenvolvimento, vide, por 
exemplo, o texto de Ben Page (2002) que explora a 
agricultura urbana na cidade de Buea, no sudoeste dos 
Camarões. A revista tem caráter internacional, 
entretanto a maioria das instituições de origem dos 
artigos publicados são do Reino Unido, tendo poucas 
publicações fora do eixo Reino Unido-Estados Unidos.  

Conclusão  

A construção intelectual do tempo em pesquisas 
geográficas publicadas na Revista Internacional 
Geoforum nos volumes de 2001 e 2002 foi relacionada a 
temporalidade das temáticas das pesquisas nos artigos, 
sendo que a extensão temporal se diferencia entre os 
subtemas de pesquisa e se repete em alguns grupos, 
tendo uma ligação direta entre processos sociais e 
escalas de abordagem empregada nas pesquisas.  
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