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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: Espaço e Tempo nas Organizações 

Código:  Carga horária: 30h 

Créditos: 2      Natureza: Obrigatória 

Oferta: 2018-1 (2º bimestre) Dia/ horário: 2ª feira / 14h-18h 

Nível: Mestrado/Doutorado 

Professor: Letícia Dias Fantinel 

E-mail: leticia.fantinel@ufes.br 

 

I. EMENTA  

Transformações históricas e culturais das noções de espaço e tempo em sociedades humanas e 

seus efeitos nas organizações. Aceleração, velocidade e vivências temporais contemporâneas. 

Produção simbólica do espaço. Temporalidades e espacialidades nas organizações. 

 

II. OBJETIVO 

Conhecer e compreender as contribuições de diferentes abordagens sobre espaço e tempo nos 

estudos organizacionais, a partir de um olhar reflexivo sobre tais conteúdos e sua aplicação. 

 

III. METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina será ministrada por meio de discussões em grupo, exercícios e trabalhos. 

 

IV. AVALIAÇÃO 

A metodologia e a avaliação serão dimensionadas prevendo leitura e análise crítica de textos 

escritos e/ou de material audiovisual, debates, elaboração de trabalhos. A avaliação será 

composta dos seguintes elementos: 

 

Criação e postagem em blog (40% da nota da disciplina)  

Todos os alunos deverão criar e manter, durante toda a disciplina, blogs individuais 

unicamente para este fim. A cada semana, deverão fazer um post que relacione o conteúdo da 

disciplina abordado na respectiva aula a suas reflexões pessoais. Essas reflexões deverão ser 

baseadas na observação de experiências do cotidiano do estudante. É recomendado que o post 

inclua, além de texto, imagens, vídeos, obras de arte, tirinhas, bem como outros materiais, 

sejam produzidos pelo próprio aluno ou não (caso não sejam, obviamente, devem ser 

referenciados). A postagem deve ser feita, no máximo, até o dia seguinte à aula (terça-

feira), à meia-noite. Da mesma forma, os estudantes deverão postar, até o meio-dia de sexta-

feira da mesma semana da aula, comentários nos blogs de dois colegas diferentes, buscando 

articular o conteúdo da postagem a suas próprias experiências, também relacionando-as à 

bibliografia. Postagens feitas fora do horário estipulado não serão avaliadas. 

Os critérios de avaliação tanto da postagem quanto dos comentários nos blogs dos colegas são 

os seguintes: (1) criatividade na elaboração do conteúdo; (2) pertinência do material em 
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relação ao tema da aula; (3) profundidade da reflexão produzida e (4) capacidade de 

articulação teórica. 

Seminários (30% da nota da disciplina)  

Cada aluno ou grupo ficará responsável pela introdução dos principais tópicos a serem 

discutidos em cada aula (os incumbidos por sessão serão definidos na primeira aula da 

disciplina), iniciando o debate do respectivo encontro. O objetivo de cada grupo em seu 

respectivo seminário é responder, com sua apresentação, à pergunta-título da sessão. Deverão 

também situar os autores lidos no tempo e no espaço, apresentando uma breve introdução aos 

colegas. É importante destacar que os membros devem empreender esforços para que os 

trabalhos tenham características de esforço integrado, não de mera soma das partes. Os 

trabalhos que se apresentarem de forma fragmentada, sem integração do grupo, terão nota 

penalizada. 

A exposição oral será avaliada a partir dos seguintes elementos: a) entusiasmo pelo tema; b) 

contato visual com a audiência; c) uso da voz e do corpo para manter o interesse na 

apresentação; d) exposição confiante e tranquila, sem hesitações; e) respostas a 

questionamentos com informações e análises; f) estudo prévio do material; g) uso adequado 

de slides e outros recursos, quando for o caso. Encoraja-se o uso de material complementar, 

como slides, lâminas, vídeos, fotografias, documentos e outras ferramentas que possam 

ilustrar a exposição.  

Trabalho final: criação e apresentação de mapa colaborativo (30% da nota da 

disciplina) 

Ao longo da disciplina, os alunos elaborarão, em conjunto, um mapa colaborativo do campus 

Goiabeiras da UFES distribuído em seus diferentes centros (Centro de Artes – CAR; Centro 

de Ciências Exatas – CCE; Centro de Ciências Humanas e Naturais – CCHN; Centro de 

Ciências Jurídicas e Econômicas – CCJE; Centro de Educação – CE; Centro de Educação 

Física e Desportos – CEFD; Centro Tecnológico – CT). O mapa deverá ser elaborado 

utilizando o aplicativo Google Maps. A professora organizará, com os estudantes, os grupos e 

suas atribuições, buscando sempre o estranhamento em relação ao centro escolhido. 

Cada grupo deverá cumprir os seguintes requisitos durante a elaboração do mapa 

colaborativo: (1) ir a campo e conhecer os espaços a serem mapeados por meio da realização 

de, no mínimo, 5 observações e 3 entrevistas; (2) captar por fotografias e/ou vídeos diferentes 

sociabilidades humanas e, quando for o caso, animais, que atuem na produção cotidiana dos 

espaços mapeados; (3) marcar no mapa no mínimo dez pontos que identifiquem essas 

sociabilidades, construindo assim uma cartografia afetiva e simbólica do campus de 

Goiabeiras. 

As apresentações, que deverão ter a duração de aproximadamente 25min cada, ocorrerão no 

último dia de aula, e deverão integrar os pontos marcados no mapa aos dados produzidos na 
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estada em campo e ao conteúdo da disciplina. 

Os critérios de avaliação serão: (1) pertinência dos pontos no contexto do campus; (2) lastro 

dos aspectos observados tanto na teoria quanto nos dados captados, ou seja, os alunos 

precisam ser capazer de relacionar a literatura recomendada e os dados produzidos em campo 

com as marcações no mapa; (3) qualidade e pertinência das fotografias e/ou vídeos 

produzidos, de forma que eles evidenciem as sociabilidades observadas em campo; (4) uso 

adequado do tempo. 

A professora estará disponível para orientar o desenvolvimento dos trabalhos, em horários 

alternativos, pré-agendados.  

Obs.: quaisquer trabalhos e atividades escritas entregues à professora que contiverem 

plágio receberão nota zero. 

Atenção! Caso a disciplina dê origem a materiais publicáveis, destaca-se que o trabalho é de 

autoria exclusiva dos estudantes, cabendo a eles decidir sobre a eventual participação de 

outros autores na elaboração com vistas à publicação, inclusive a professora da disciplina. 

Assim, não se considera a professora automaticamente como coautora do material. 

 

V. CRONOGRAMA DE AULA 

(em ordem sugerida de leitura) 

Aula 1 – Como situar o espaço e o tempo na análise organizacional? (14/05) 

Leituras obrigatórias para a aula: 

1. CHANLAT, Jean-François. O ser humano, um ser espaço-temporal. In: CHANLAT, Jean-

François. O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. V. 3. São Paulo: Atlas, 2010. 

2. HASSARD, John. Imagens do tempo no trabalho e na organização. In: CLEGG, Stuart R.; 

HARDY, Cynthia.; NORD, Walter R. Handbook de Estudos Organizacionais: reflexões e 

novas direções. V. 2. São Paulo: Atlas, 2009. 

3. FISCHER, Gustave Nicolas. Espaço, identidade e organização. In: CHANLAT, Jean-

François. O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. V. 2. São Paulo: Atlas, 2010. 

4. FANTINEL, Leticia Dias; CAVEDON, Neusa Rolita. A cultura organizacional do 

restaurante Chalé da Praça XV em Porto Alegre: espaços e tempos sendo revelados. Revista 

de Administração Mackenzie, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 6-37, jan./fev. 2010. 

Aula 2 – Como pensar vivências de aceleração, tempo e controle em espaços 

organizacionais e acadêmicos? (21/05) 

Leituras obrigatórias para a aula: 

1. CRARY, Jonathan. 24/7: Capitalismo tardio e os fins do sono. São Paulo: Cosac Naify, 

2014. Cap. 3. 
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2. GASPARINI, Giovanni. Tempo e trabalho no ocidente. In: CHANLAT, Jean-François. O 

indivíduo na organização: dimensões esquecidas. V. 3. São Paulo: Atlas, 2010. 

3. ORLIKOWSKI, Wanda J.; YATES, JoAnne. It's about time: Temporal structuring in 

organizations. Organization science, v. 13, n. 6, p. 684-700, 2002. 

4. ANDERSON, Gina. Carving out time and space in the managerial university. Journal of 

Organizational Change Management, v. 19, n. 5, p. 578-592, 2006. 

Aula 3 – Como se constitui a “virada espacial” nos EO? (28/05) 

Leituras obrigatórias para a aula: 

1. CHANLAT, Jean-François. Space, organisation and management thinking: a socio-

historical perspective. In: CLEGG, Stewart R; KORNBERGER, Martin. (Eds.). Space, 

organizations and management theory. Liber & Copenhagen Business School Press, 2006. 

2. TAYLOR, Scott; SPICER, André. Time for space: a narrative review of research on 

organizational spaces. International Journal of Management Reviews, v. 9, n. 4, p. 325-

346, 2007. 

3. VAN MARREWIJK, Alfons; YANOW, Dvora. The spatial turn in organizational studies. 

In: VAN MARREWIJK, Alfons; YANOW, Dvora. (eds.). Organizational Spaces: 

rematerializing the workaday world. Cheltenham: Edward Elgar, 2010. p. 1-16. 

4. KREINER, Kristian. Afterword – Organizational spaces: from “matters of fact” to “matters 

of concern”. In: VAN MARREWIJK, Alfons; YANOW, Dvora. (eds.). Organizational 

Spaces: rematerializing the workaday world. Cheltenham: Edward Elgar, 2010. p. 200-211. 

Aula 4 – Como pensar micropolíticas do e no espaço organizacional? (04/06) 

Leituras obrigatórias para a aula: 

1. CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 

1998. Caps. III (Fazer com: usos e táticas) e IX (Relatos de Espaço) 

2. BUCHANAN, Ian. Michel de Certeau: Cultural Theorist. London: SAGE, 2000. Caps. 5 

(Strategy and Tactics) e 6 (Unknotting Place and Space) 

3. DOMINGUES, Fabiana Florio; FANTINEL, Letícia Dias; FIGUEIREDO, Marina Dantas 

de. A feira como entrecruzamento de espaços: entre o concebido e o vivido, o praticado. In: 

IV CBEO - Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais, 2016, Porto Alegre. Anais do 

IV CBEO, 2016. 

4. FRANCO, Bárbara; OLIVEIRA, Josiane Silva. As práticas de constituição dos espaços 

organizacionais e dos espaços das cidades: contribuições de Michel de Certeau aos Estudos 

Organizacionais. In: IV CBEO - Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais, 2016, 

Porto Alegre. Anais do IV CBEO, 2016. 

 

Aula 5 – De que forma espacialidades e temporalidades urbanas podem ser pensadas 

como objeto nos EO? (11/06) 

Leituras obrigatórias para a aula: 
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1. BRETAS, Paula Fernandes Furbino; SARAIVA, Luiz Alex Silva. Práticas de controle e 

territorialidades na cidade: um estudo sobre lavadores e flanelinhas. Gestão.Org: Revista 

Eletrônica de Gestão Organizacional, Recife, v. 11, n. 2, p. 247-270, maio/set. 2013.  

2. MENDES, Luciano; CAVEDON, Neusa Rolita. A atividade de camelô como prática 

urbana no contexto das cidades. Urbe: Revista Brasileira de Gestão Urbana, Curitiba, v. 4, 

n. 1, p. 123-140, jan./jun. 2012.  

3. NASCIMENTO, Mário César Ribeiro; TEIXEIRA, Juliana Cristina; OLIVEIRA, Josiane 

Silva de; SARAIVA, Luiz Alex Silva. Práticas de segregação e resistência nas organizações: 

uma análise discursiva sobre os “rolezinhos” na cidade de Belo Horizonte (MG). Revista de 

Administração Mackenzie, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 55-81, jan./fev. 2016.  

4. MEDEIROS, Cintia Rodrigues de Oliveira; VALADÃO JUNIOR, Valdir Machado; 

FERREIRA, Alessandra Paulina. Condomínios horizontais fechados: segregação do espaço 

social. Revista Eletrônica de Administração, Franca, v. 11, ed. 12, s. p. jan./jul. 2008.  

5. DOMINGUES, Fabiana Florio; GRIPP, Eduarda Cricco Miranda Barcelos; FANTINEL, 

Letícia Dias. Apropriações simbólicas e espaciais em organizações: o “jeitinho brasileiro” no 

bar “Sofá da Hebe”. Farol - Revista de Estudos Organizacionais e Sociedade, Belo 

Horizonte, v. 4, n. 9, p. 205-256, 2017. 

6. FANTINEL, Letícia Dias; CAVEDON, Neusa Rolita; FISCHER, Tânia. Significados 

permanentes e mutantes: sociabilidades e significações no cotidiano de um café. Revista 

Ciências Sociais Unisinos, São Leopoldo, v. 50, p. 153-165, 2014. 

Aula 5 – Como pensar temporalidades e espacialidades organizacionais engendradas por 

sociabilidades interespécies? (18/06) 

Leituras obrigatórias para a aula: 

1. LABATUT, Julie; MUNRO, Iain; DESMOND, John. Animals and organizations. 

Organization, v. 23, n. 3, p. 315-329, 2016. 

2. DORÉ, Antoine; MICHALON, Jérôme. What makes human–animal relations 

„organizational‟? The de-scription of anthrozootechnical agencements. Organization, v. 24, 

n. 6, p. 761-780, 2017. 

3. SAGE, Daniel; JUSTESEN, Lise; DAINTY, Andrew; TRYGGESTAD, Kjell; 

MOURITSEN, Jan. Organizing space and time through relational human–animal boundary 

work: Exclusion, invitation and disturbance. Organization, v. 23, n. 3, p. 434-450, 2016. 

4. BARRETO, Tiago Franca; BACELAR, Denise Figuerôa; LIMA, Maria Helena Costa 

Carvalho de Araújo; FEITOSA, Marcos Gilson Gomes; LÔRETO, Myrna Suely Silva. 

“Soltem os beagles”: desvelando o dark side das organizações a partir da perspectiva da ética 

animal. Revista Brasileira de Estudos Organizacionais, v. 4. n. 1, p. 279-319, jun.2017. 

5. PAVÃO, Luna Castro. Volteios e ziguezagues: uma leitura antropológica sobre o vínculo 

animal-humano na Equoterapia. Revista de Antropologia da UFSCAR, v. 7, n.1, p. 211-229 

jan./jun. 2015. 

Aula 6 – Como se organizam mobilidades no tempo e no espaço? (25/06) 

Leituras obrigatórias para a aula: 
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1. COSTAS, Jana. Problematizing Mobility: A Metaphor of Stickiness, Non-Places and the 

Kinetic Elite. Organization Studies, v. 34, n. 10, p. 1467-1485, 2013. 

2. MAGNANI, José Guilherme Cantor. O Circuito: proposta de delimitação da categoria. 

Ponto Urbe, 15, 2014. 

3. ZELIZER, Viviana. Circuits in Economic Life. In: Economic Lives: how culture shapes 

the economy. Princeton: Princeton University Press, 2011. p. 344-353 (cap. 16) 

4. VIEIRA, Carlos Roberto Santos; CHIESA, Carolina Dalla. Entre ciclistas e veganos: a 

construção de um circuito ativista em Porto Alegre no Vulp Bici-Café. In: IV CBEO - 

Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais, 2016, Porto Alegre. Anais do IV CBEO, 

2016. 

Aula 7 – Apresentação dos trabalhos finais (02/07) 

A aula poderá ter seu horário estendido nesse dia devido aos trabalhos. 

  

VI. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

A critério da professora e conforme o número de alunos matriculados, este programa poderá 

ser modificado. 

 

 


