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1. Tempos rápidos e tempos lentos 
 
 

1. Tempo de relógio. Transição de uma temporalidade cíclica para uma linear 

(Thompson , 1967; Lefebvre 2004; Moskowitz 2009). Primado da quantificação do tempo e 

rigidez de horários (Zerubavel 1985; Urry 2009).  

 

2. Tempo instantâneo. Resultante da aceleração possibilitada pela tecnologia. 

Manifesta-se ao nível da aceleração da mudança social e cultural e ao nível da 

aceleração dos ritmos de vida (Southerton 2003; Southerton,2009; Urry 2009; Rosa 2013). 

 

3. Tempo glacial Persistência do imaginário de um tempo imóvel, ligado aos ciclos 

da natureza, à família e à sociabilidade lenta (Parkins 2004; Thomas 2008;  Pink, 2008; Urry 

2009; Vergunst e Vermehren 2012). 



1. Tempos rápidos e tempos lentos 

Tempo rápido Tempo lento 

Linear  Cíclico  

Moderno  Tradicional  

Artificial/ Cultural Natural/ Biológico 

Industrial  Manual  

Individual  Comunitário  

Profissional  Doméstico  

Cópia/Reprodução  Original/Autêntico  

Global  Local  



2. O tempo enquanto recurso 

 
A era industrial dá início a um 

processo de mercantilização do tempo 

devido à generalização dos juros do 

capital e do trabalho pago à hora (Adam 

2004). 

 

Hoje, as empresas apercebem-se que 

o tempo é um recurso fundamental na 

vida dos indivíduos (Arnould 2005). 

 

Segundo Arnould (2005), os indivíduos 

mobilizam diversos recursos para 

realizar os seus estilos de tempo 

preferenciais.  



Início do projeto de urbanização: 2001 

 

Edifícios: 172 

Alojamentos: 3660 

Taxa de ocupação: 88% 

 
População: 7593 

Nº famílias clássicas: 3053 
 
 

  40 % da população com ensino superior 

completo 

  88 % trabalha fora do município de Odivelas 

  26% da população com menos de 18 anos 

  37% dos núcleos familiares com crianças com 

menos de 6 anos  
Fonte: Censos 2011 

3. Metodologia 



3. Metodologia 

Realizaram-se 21 entrevistas narrativas semi-estruturadas a residentes 

das Colinas do Cruzeiro. 

 

Foram entrevistadas 11 mulheres e 10 homens. As idades situam-se entre 

os 23 e os 63 anos. 

 

O objetivo é compreender as temporalidades rápidas e lentas no seu 

quotidiano e o papel do recursos locais na realização das práticas do 

quotidiano. 



4. Os estilos de tempo nas Colinas do 
Cruzeiro 





5. Acelerar...  

1. Deslocações 

pendulares  

“Mais apressada é sempre de manhã. É sempre de manhã. Portanto é aquela 

coisa do levantar, despachar, sair de casa, olhar para as horas, tenho de sair até 

às sete e um quarto, sete e dez e depois apanhar o metro, depois ainda tenho de 

apanhar outro autocarro e depois é pensar nessa gestão toda até chegar.” (Sofia, 

37 anos) 

 

2. Assistência à família 

 

“A neta este ano mudou de escola, mudou para aqui. Portanto, o horário é horrível, 

há dias que tenho de ir lá duas vezes e três. Ir e vir e ir, porque depois tem duas 

horas ou três de intervalo e depois volta, e acabo por não ter tempo quase nenhum 

para mim. Quer dizer, porque depois é realmente fazer o comer, casa. Eu gostava 

de fazer mais coisas.” (Isabel, 60 anos) 

 

3. Sobreposição das 

obrigações trabalho-família 

 

“Stressante eu acho que é, quando saio do emprego, começo a ver as horas a 

passarem e “agora vou buscar o Tiago, não vou ter tempo, ele vai chegar 

atrasado”. Pronto é aquele bocadinho… e se calhar o fim do jantar porque, lá está, 

eles deitam o mais cedo possível para descansar, e às vezes não é fácil porque 

eles demoram mais a jantar ou começar a engonhar.” (Patrícia, 37 anos) 

 



5. ...e os seus recursos 
1. Acessibilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Serviços de apoio à família 

2. Comércio de proximidade 



6. Abrandar... 

1. Jantar “Olhe, um [dos momentos especiais] é o jantar. É o jantar porque é o período em 

que às vezes conseguimos estar todos juntos em casa. Portanto, os meus filhos 

estão na faculdade, tem horários que nem sempre é possível estarem juntos, e a 

minha mulher durante o dia também está no serviço. Ao fim do dia à hora de jantar 

conseguimos, nem sempre, conseguimos também estar juntos, portanto esse é um 

dos momentos.” (Vítor, 53 anos)  

 

2. Noite 

 

“Depois, quando estou mais relaxada, é à noite. É quando já tenho as crianças a 

dormir e (…) é quando já estou assim, mesmo na paz. Assim zen.” (Sofia, 36 anos) 

“Normalmente só depois das 9 horas, dos meus filhos estarem a dormir é que 

estou mais relaxado. Posso ver televisão…” (Francisco, 34 anos) 

 

3. Fim de semana 

 

“(…) até porque durante a semana não temos muito tempo também com esta 

história da neta. Não temos tempo para… para o fim-de-semana é que às vezes 

há.  Ou vamos para aqui ou vamos para a Nazaré, vamos desanuviar às vezes 

quando calha…” (Jorge, 63 anos) 

 



6. ...e os seus recursos 
1. A casa 

 

2.   

 

 

 

 

 

 

2. O espaço público 

 

3. Cafés e restaurantes 



7. Conclusão 

 
1. A necessidade de acelerar é premente no dia a dia dos habitantes das Colinas do 

Cruzeiro, mas contraposta com o desejo de aproveitar o tempo e apreciar os lugares. 

 

 

2. A urbanização das Colinas do Cruzeiro pode ser vista como um centro de recursos que 

são mobilizados para a realização de práticas e estilos de tempo rápidos e lentos.  

 

 

3. Por capacitar a aceleração ou o abrandamento, as Colinas do Cruzeiro apresentam-se 

como um espaço temporalmente mutável, oscilando entre velocidades e focos de 

atividades.  


