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RESUMO 

o objetivo do presente trabalho é refletir e discutir através da construção de 

um paralelo histórico entre as arquiteturas física e organizacional, a possibilidade de 

aprendizado mútuo entre as duas arquiteturas. 

Desta forma, pretendemos verificar a relação direta entre as arquiteturas no 

que diz respeito à evolução do conhecimento humano e seus reflexos em ciências 

correlatas, bem como criar uma conexão funcional para o desenvolvimento de novos 

projetos, possibilitado pela lógica do pensamento desenvolvido ao longo desta 

pesquisa. 

Vamos observar ao longo deste trabalho que as arquiteturas não só têm muito 

a contribuir mutuamente na construção de novos projetos arquitetônicos adequados 

ao desenvolvimento das mais diversas atividades humanas, como também no 

implemento e análise de novas técnicas e metodologias de gestão, considerando-se a 

interação do conhecimento produzido pelas arquiteturas. 

Ainda no que diz respeito ao aprendizado, poderemos avaliar a situação atual 

do ensino da administração e da arquitetura, especificamente na possibilidade 

interdisciplinar das duas ciências, através de entrevistas com profissionais das 

respectivas áreas. Da mesma forma, a questão da utilização de novas tecnologias no 

âmbito das organizações, deverá ser analisada, objetivando identificar sua real 

utilidade, e consistência com um projeto sócio-político ideológico. 



ABSTRACT 

This dissertation aims at discussing and thinking on modeling organization and 

other possibilities about new models, new visions supported for historical analysis. 

Emphasis was put on examining whether this process would contribute to change or 

to difficult organization's improvement. The research was developed trough inter 

disciplinary literature, not commonly discussed in the field of organization and 

interviews with professionals in both fields. 

The study concludes that the changing process which has been carried on 

neglected the tendencies of sciences of construction knowledge forces in those 

objects, perhaps in the fears of invasions by others. This is defensive position, since 

the times of Vauban, the most distinguished military planner. 

The current changing process has sustained old bureaucratic structures rather 

than replacing them by modern decentralized and flexible models and behaviors, 

considering the variable architecture and ignoring that fisical architecture and 

construction a social system are both architectural models. 
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CAPÍTULO I 

O MUNDO, O MODERNISMO E OS SÍMBOLOS 

Diante da confusão ideológica de nossos dias e da crise geral de sistemas de 

valores consolidados, o homem contemporâneo está em busca de improváveis 

certezas, transcendentes, levando ao exagero os valores fundamentais da 

racionalidade, num positivismo progressista tardio, que é filho do Iluminismo. 

Contrapõe-se a isto, o ressurgimento do fundamentalismo, da irracionalidade, do 

minimalismo romântico e do irracionalismo ideológico. 

Esta confusão ideológica não poupou as arquiteturas clássica e organizacional, 

pois ao longo dos últimos anos, a questão da modernidade implícita nestas questões 

apontadas acima, continuam a perturbar os ambientes e deixar em alguns 

momentos, administradores e arquitetos, de certa forma, atônitos. 

Profissionais de Administração e Arquitetura necessitam neste momento tratar 

de questões fundamentais para, de forma científica, buscar responder questões 

associadas a esta nossa realidade, conectadas aos projetos arquitetônicos, aqui 

considerando o conceito amplo da arquitetura, na dimensão física e organizacional. 

Alguns acreditam e aguardam o final da era moderna, o que acreditamos 

deverá tornar-se um grande exercício de paciência, pois o tempo será interminável. 

Tratamos aqui da modernidade, como conceito para direcionamento de 

comportamentos que orientam a economia moderna, que deverá buscar novos 

caminhos, mesmo que em expansão, adaptando-se às crises crônicas de energia e 

do meio ambiente que o seu sucesso criou. 

As turbulências sociais e políticas serão inevitáveis para a continuidade desta 

modernidade, que sempre sobreviveu em meio a problemas, em uma atmosfera de 
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incerteza e agitação constantes em que, como diz o Manifesto Comunista, "todas as 

relações fixas e congeladas são suprimidas".l 

o processo de modernização, ao mesmo tempo em que nos explora e nos 

atormenta, nos impele a aprender e a enfrentar o mundo que a modernização 

constrói e a lutar por torná-lo de fato, o nosso mundo. 

Continuaremos lutando para fazer com que nos sintamos em casa neste 

mundo, mesmo que os lares que construímos, as organizações que criamos, 

projetamos e gerenciamos, a rua moderna e as cidades, apresentem nitidamente 

esta característica instável do moderno. Essa luta passa pelo saber associado a tais 

questões e, portanto, nos leva a construir esta pesquisa com essa visão pragmática 

da nossa realidade (Berman, 1999)2. 

A Nova Revolução Industrial continua a repetir a promessa da primeira 

revolução industrial, através da filosofia positivista-pragmatista, com a garantia e o 

mito do progresso indefinido. Neste momento repetimos de alguma forma, o "Século 

da Crise" ou seja, Século XIX, pois esta promessa mostra-se inevitavelmente uma 

quimera. Precisamos de história para nos sentir participantes deste mundo, através 

de casas e organizações acolhedoras. 

Através do tema central dessa dissertação, e por vocação e grande indagação 

intelectual, faz-se necessário refletir e discutir as organizações, na rota do paralelo 

histórico entre as arquiteturas física e organizacional, propiciando uma reflexão sobre 

a formatação de projetos organizacionais. 

Cabe ainda discutir e contextualizar questões relativas ao Homem e seus 

símbolos. No seu Vocabulário da Psicologia, Henri Piéron (1981) dá a seguinte 

definição de símbolo: 

1 Considerar Marx nesta afirmação como fundador das Ciências Sociais, justamente por não contemplar tais análises no âmbito da Economia Política. 

Convicções revolucionárias, evidentemente amparadas nas questões relativas à busca das raízes da crise do capitalismo e de sua substituição, no futuro, 

pelo socialismo, fazem nossa análise conectar-se às questões sócio-econômicas. 

2 Existe um tipo de experiência vital - experiência de tempo e espaço, de si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida - que é, hoje, 

compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo. Este conjunto de experiências pOde ser designado como modernidade. 
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''signo destinado a representar um objeto/ um ato/ uma sltuação/ um conceito/ podendo 
substItuí-lo quando necessário for. O termo deve ser restrito aos casos em que o signo 
tem caráter de imagem/ cuja forma e natureza/ parecem apresentar relações com 
aquilo que é simbolizado/ e aos casos em que/ embora convencional e arbitrário/ o 
signo adotado é tão usual, tão geral, que o seu significado tomou um caráter de 
evidência '~ 

De outra forma, um símbolo é uma coisa que representa outra coisa. No nosso 

caso, a própria utilização do termo "arquitetura" traz em si, a capacidade de 

representar outras "coisas". Tanto é, que arquitetura física e arquitetura 

organizacional tratam de ciências absolutamente distintas, pelo menos do ponto de 

vista do enfoque investigativo, mas o termo "arquitetar" cabe às duas ciências. 

Temos, de forma distinta, dois aspectos para o simbólico: numa primeira 

abordagem temos aquilo que chamaríamos de "símbolo verdadeiro", isto é, um signo 

relacionado com o objeto que representa. A outra abordagem trata do "símbolo 

arbitrário", como por exemplo, um símbolo matemático, tão sancionado pelo uso que 

chega a confundir-se com o objeto que representa. 

Estas relações podem ser analógicas, morfológicas, genéticas, etc., como 

podemos observar em exemplos práticos do dia a dia. O que importa de fato nesta 

breve abordagem é que o símbolo aparece como o substituto do seu objeto. 

Não cabe aqui, nem é a pretensão, tratar dos símbolos na perspectiva 

filosófica e sim, abordar a temática conforme a afirmação de George Dumas: "o 

símbolo traduz em termos de realidade objetos irreais", e por conta disto, nos 

interessa esta visão, podendo então citar a possibilidade de tratar a noção de 

símbolo nesta perspectiva. 

Quando tratamos ainda desta questão, temos que citar o fenômeno da 

Substituição, onde o símbolo substitui a coisa significada, principalmente quando a 

coisa significada diz respeito a abstrações. 

Quando da construção de paralelo histórico e principalmente da tentativa de 

conectar funcionalmente as arquiteturas físicas e organizacionais, tratamos tão 

somente da questão simbólica, através de suas imagens, se entendemos que a 
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história, seus momentos, ídolos criados e mortos, monumentos, igrejas, castelos, 

obras de arte, cidades, e tudo mais que cerca a atividade intelectual do Homem está 

visceralmente associada a símbolos. 

Nos movemos num Universo de símbolos: A arte, a Linguagem 

(Comunicação), a Religião e a Magia são elementos deste Universo simbólico. 

"O edifício inteiro do conhecimento humano apresenta-se não com ampla coleção de 
informações procedentes dos sentidos, mas sim com estrutura de fatos que são 
símbolos e de leis que são as significações dos mesmos/~(LANGER, 1962, p. 121) 

A elaboração e a manipulação de símbolos é o cerne de toda atividade 

intelectual, estética e religiosa. Assim sendo, podemos imaginar (imagem) e afirmar 

que a conexão simbólica dos ícones está presente, mesmo que inconscientemente3, 

quando pensamos, modelamos e construímos organizações, edificações e cidades. 

Portanto construir esta dissertação sobre esta perspectiva tornou-se obrigatório. 

Ainda buscando em outra ciência, na mesma linha de pesquisa, respostas para 

a conexão da formação de conceitos e visões das arquiteturas física e organizacional 

quando analisadas em conjunto, obrigatoriamente colocá-Ias cada vez mais próximas 

e produzindo conhecimento e melhores espaços organizacionais, temos na 

psicanálise, ciência fundamentada na procura de interpretações para os 

comportamentos simbólicos. 

Assim sendo, construímos nossa dissertação, considerando a dimensão 

simbólica, sem no entanto nos aprofundarmos na visão psicanalítica, certos de que a 

estruturação das percepções é intuitiva e com um grau maior de complexidade, 

temos a estruturação simbólica, intelectual, do mundo e como conseqüência direta, 

das nossas arquiteturas organizacional e física. 

3 Em relação ao que tratamos de substituição da coisa significada pelo símbolo e de que o símbolo traduz em tennos de realidade objetos irreais, não nos 

convém julgar neste trabalho a atuação dos pSicólogos na avaliação ou não da legitimidade de tal substituição. Existe como fenômeno, portanto, pode e 

deve ser descnto para ser objeto de análise, quando assim percebido pelo psicólogo. No nosso caso, nos limitamos a entender o processo de substituição, 

como mecanismo único e particular, para criar ou não a conexão da funcionalidade das arquiteturas, baseada em fatos históricos e em exuberante 

produção de símbolos. 
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1.1. Objetivos 

Buscamos neste trabalho, analisar e descrever um paralelo histórico entre as 

arquiteturas físicas e organizacionais e a partir daí, construir um referencial para 

projetos arquitetônicos que abranjam a visão integrada entre o físico e o não-físico. 

Na busca deste objetivo, alguns intermediários, outros específicos, tiveram de 

ser definidos e apresentados aqui sob a forma de questões que foram investigadas: 

Qual a correlação entre a arquitetura física (tradicional) e arquitetura 

organizacional no desenvolvimento de novos projetos arquitetônicos e 

organizacionais? 

ii Podem arquitetura física e arquitetura organizacional aprender 

mutuamente? 

iii Até que ponto arquitetura física e arquitetura organizacional se 

desenvolveram através dos mesmos fatos históricos? Existe correlação 

histórica? 

iv Como a arquitetura física afeta o desempenho de um novo projeto 

organizacional? 

1.2. Relevância e Justificativa do Estudo 

Como Arquiteto, administrador, executivo e professor, temos motivações 

múltiplas como autor deste trabalho, buscando respostas para os desafios e 

experiências vivenciadas ao longo de quase trinta anos em organizações dos mais 

diversos perfis e portes, justificando assim a relevância do trabalho por motivos 

profissionais e pessoais. 

Da mesma forma e como segundo aspecto relevante, pretendemos nesta 

dissertação construir paralelo entre as arquiteturas física e organizacional, buscando 

eliminar alguns conflitos e críticas, quando da interferência de uma ou outra no 

desempenho de novos projetos organizacionais. 
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Quando se discute arquitetura organizacional e sua relação com a arquitetura 

física, evidentemente buscando a melhoria dos espaços arquitetônicos para que os 

homens neles possam exercer a plenitude de suas vivências pessoais e profissionais, 

consideramos esta discussão, esta pesquisa e as reflexões por ela produzida, de 

importância inquestionável. 

1.3. Procedimentos Metodológicos 

Os procedimentos metodológicos deverão seguir-se às etapas lógicas da 

construção intelectual, embora nesta dissertação não teremos capítulo especial para 

o referencial teórico. Essa opção prende-se ao fato de que o referencial teórico 

sempre estará presente, mesmo que de forma subliminar. 

Quanto à demarcação científica, partimos para a suposição da natureza 

humana e como método científico, utilizaremos o fenomenológico. 

Sendo assim, estaremos, ao longo do capítulo lI, em conjunto com a 

construção histórica das arquiteturas física e organizacional, apresentando o que 

tradicionalmente é buscado em dissertações sob o título de referencial teórico. 

- Quanto ao tipo de Pesquisa, em relação aos fins, estaremos adotando 

pesquisa exploratória e quanto aos meios, pesquisa bibliográfica e de campo, a 

seguir; 

- ;.. Pesquisa bibliográfica enfatizando a mais recente literatura 

contemporânea, referenciada em arquitetura física e organizacional, dando 

preferência às opções do autor; 

- " Pesquisa de campo, utilizando entrevistas com administradores, arquitetos 

e professores, segundo critérios pragmáticos de acessibilidade a eles; 

Em relação às entrevistas, utilizamos perguntas abertas, como instrumento. O 

universo foi constituído por escritórios de arquitetura especializados em construir 

espaços organizacionais, escolas de administração identificados com as linhas de 

pesquisa do presente trabalho e administradores com vivência em mudanças 
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organizacionais. A escolha dos escritórios, escolas e executivos foi determinada por 

critérios pragmáticos de acessibilidade. 

Os sujeitos da pesquisa, o Arquiteto e Professor Heitor Derbli, e os Professores 

Doutores Marcelo Milano e Bianor Cavalcanti foram selecionados através de 

procedimentos pontuais, constituindo assim material de substancial importância na 

pesquisa: 

1.4. Tratamento de Dados 

Os dados são apresentados na transcrição das entrevistas e identificação da 

correlação entre os aspectos da construção do paralelo histórico e do referencial para 

desenvolvimento de novos projetos, descritos abaixo como básicos da pesquisa: 

i. Correlação entre fato histórico e surgimento de pensamento (escola) 

administrativo. 

ii. Correlação entre fato histórico e surgimento de escolas arquitetônicas 

físicas. 

iii. Identificação de fatos e percepções relevantes, quando da identificação da 

inadequação do projeto organizacional ao projeto arquitetônico. 

iv. Criação de indicadores subjetivos para a construção de projetos 

organizacionais e arquitetônicos, que venham a minimizar os atuais "fatos 

e percepções" identificados no item acima. 

- As entrevistas, baseadas nas falas dos sujeitos, foram objetos de análise. 

1.5. Principais Limitações 

- Cabe ressaltar primeiramente que, em função das escolhas em relação à 

demarcação, método e tipo da pesquisa, não pretendemos neste trabalho esgotar os 

temas relacionados à construção histórica do paralelo entre as arquiteturas física e 

organizacional. Sempre poderemos ter a possibilidade de réplica e de acréscimos 

bastante importantes à fundamentação e possibilidades deste estudo. 
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Pela não utilização de critérios probabilísticos, em função das opções descritas 

anteriormente, não poderemos generalizar os paralelos históricos para a percepção 

de todos os profissionais envolvidos nos projetos organizacionais. 

Entendemos que este fato não diminui a relevância do trabalho, pois suas 

conclusões emanam de profissionais com longa experiência e que, portanto, 

possibilitam a continuidade das reflexões a respeito destas questões, permitindo a 

outros pesquisadores dar continuidade através de novas percepções, ângulos e 

ênfases, a este trabalho. 

1.6. Estrutura da Dissertação 

A dissertação está estruturada em 4 capítulos: 

I A Construção da Pesquisa 

n Arquitetura Física e Arquitetura Organizacional: Construção de paralelo 

Histórico e Referencial para Desenvolvimento de Projetos. 

In Perfil e Visão dos Profissionais de Arquitetura e Administração sobre a 

Implantação de novos modelos organizacionais (Arquitetura 

Organizacional). 

IV Conclusão: Necessária interação do conhecimento acadêmico e prático de 

profissionais de Arquitetura e Administração. 



CAPÍTULO 11 

Construção de Paralelo Histórico e Referencial para 

Desenvolvimento de Projetos (Quatro observações). 

2.1. Organização e Espaço 
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Embora possa parecer óbvio, o estudo da História da Humanidade, 

especialmente no tocante às guerras, está intimamente vinculado à conquista de 

terras. 

Ainda que numa jornada en passant pela pré-história vê-se que as tribos, ao 

se tornarem sedentárias, procuraram definir seu espaço vital e quando, algumas, 

avançaram tecnologicamente, produziram normas de coesão militar para defender 

suas fronteiras, com machados, flechas e outras armas primitivas, porém eficazes. 

A primeira variável do espaço era a fronteira, ponto inicial de defesa: cercas, 

fossos, cabines de vigia, bem como cavernas inacessíveis que procuravam assegurar 

a segurança dos clãs. Ao fixar a fronteira, o objetivo central não era apenas a defesa 

bélica, mas assegurar pasto e animais de caça. O corolário dessa atitude veio a 

refletir-se, posteriormente, na construção de edificações mais resistentes, como os 

castelos medievais, com suas torres, flecheiros, poços e pontes levadiças. 

A partir do período feudal, com sua fragmentação de domínios para a 

produção e reforço de defesas, o maior elemento defensivo passou a ser o castelo. 

Ademais de instrumento de defesa, era também a fortaleza que acolhia os suseranos 

dos barões. 

Com o avançar da tecnologia bélica, os castelos mostraram-se frágeis aos 

sítios, já que a catacumba, o fogo grego e as "tartarugas" romanas com seus aríetes 

e pontas de chumbo em suas flechas fragilizaram as construções. A relação custo / 

benefício passou a ser vegetativa. 
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Com o final da Idade Média e o declínio dos senhores feudais, as catedrais 

passaram a ser o instrumento de ordenamento e segurança, já que seu poder 

espiritual pacificou os povos e, armando-se através de "Ordens", gerou o fenômeno 

das guerras em campo aberto. 

Além de ser o centro dos eventos da comunidade, a Igreja era ambiente de 

procissões e de caridade em substituição aos velhos modelos de assistência médica 

hospitalar. Para cumprir as novas funções, a arquitetura religiosa passou a ser um 

misto concentrador de papel espiritual, defensivo e ordenador das massas. Nesse 

contexto, exceto para exaltar a riqueza do clero com monumentais catedrais góticas, 

as igrejas reduziram sua altura e ampliaram os serviços que deveriam prestar: 

conventos, hospitais, entre outros. 

As forças econômicas impediam tantos monumentos. Os exércitos dos duques 

restantes tiveram que se confrontar com uma nova arquitetura física de defesa: a 

fortaleza. 

A fortaleza era o símbolo conspícuo do segmento militar da organização 

bélica. Precisava ser auto-suficiente em suprimentos, acomodar soldados e canhões 

e tornar-se inexpugnável. 

Nesse contexto destaca-se o engenheiro Sébastien Le Preste De Vauban 

(Marquês) que fez, declaradamente, a primeira conexão entre órgão e função, já que 

os fortes que desenhava procuravam contemplar todas as ações defensivas e 

ofensivas de natureza militar (Chaliand; Blin, p. 678-679). 

Logo a seguir os países europeus, especialmente a França, renovaram a idéia 

das fortalezas, tendo constituído, por muitos anos, a sua linha Maginot, com canhões 

fixos apontando para a Alemanha, auto-suficiente em canhões e munições e 

imobilizadora de suas forças, como mostrou Hitler com sua "Blitzkrieg". 

As batalhas de trincheira da 1 a Guerra Mundial eram fatais, pela estática dos 

soldados. 
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Embora pareça enfadonho, é imperativo mostrar o relacionamento entre órgão 

e função (ou arquitetura física e arquitetura social). Um navio de guerra, um 

submarino e um mosteiro são produtos de arquiteturas físico-organizacionais pelo 

seu conteúdo bem definido, de acordo com as suas funções e ordenado por uma 

rígida estrutura hierárquica. 

Após a 2a Grande Guerra a indústria sofreu modificações revolucionárias, no 

tocante à construção civil, da mesma forma que as cidades. A produção em massa 

de veículos influenciou o traçado da cidade e roubou espaços destinados às 

moradias, para estacionamento. A organização policial expandiu-se para garantir a 

ordem da nova arquitetura física. 

Fator semelhante já existira no fim da 1 a Guerra Mundial quando a altura dos 

teares e das prensas, pela sua dimensão e porte horizontal necessitava de prédios 

maiores e pés-direitos mais altos. 

A arquitetura das fábricas de linha de montagem alternativa, modelo 

Taylorista, exigiam longos espaços pra produzir. 

Similarmente, os monumentos (ramo artístico da Arquitetura) procuram ser a 

marca forte da cultura e pujança de um país. Quem pode dissociar a França da Torre 

Eiffel, a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos? 

Tal imbricação entre monumento e sociedade provocou a maior comoção no 

mundo na agressão terrorista as Twin Towers, em 11 de setembro de 2001. 

Internamente, manifesta-se um outro fenômeno. As ditaduras costumam 

esmagar metaforicamente seus cidadãos com a escalada de seus monumentos. O 

estádio de Berlim construído para os jogos olímpicos reduziu o cidadão alemão a um 

nano-organismo, assim como a Chancelaria do Reich. O Kremlin é outro exemplo, 

embora seu propósito metafórico tenha desaparecido com o fim da União Soviética. 
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Nos dias correntes com a vasta capacidade de novos elementos, muitos 

edifícios constituem suaves cápsulas de aprisionamento. Por trás dos vidros fumê 

não se pode ver o que se passa no seu interior. 

Em suma, órgão-função pode ser demonstrado ad infinitum. Uma cadeia de 

segurança máxima não é um Jardim do Éden. Seu objetivo é restringir o movimento 

e a força sutil de pensar de seus apenados, em nome do bem-estar e segurança da 

sociedade. A Bastilha foi considerada a chaga dos Bourbons e derrubada como 

símbolo da ascensão da Revolução Francesa. 

2.2. Contextualização: Arquitetura Contemporânea e seus breves 

antecedentes 

Nosso objetivo, a partir das quatro observações relatadas a seguir, é dar o 

preciso significado e justificativa para a reconstrução de acontecimentos e tendências 

da arquitetura física contemporânea e da arquitetura organizacional .Os motivos que 

nos levaram a analisá-los também fazem parte desta abordagem. 

Primeira observação, a mais superficial. Em poucos anos, o pós-moderno 

brilhou e apagou, estendendo-se, sob expectativas e interessadas pressões, de 

fenômeno cultural de elite à limitação da demanda das massas e depois se exaurindo 

de forma natural, justamente devido a sua afirmação precipitadamente decretada 

pelos meios de comunicação de massa. Acontece que ninguém poderia dizer o que 

era (ou continua sendo) na realidade: última moda do mundo ocidental ou primeiro 

modelo do novo e mais complexo mosaico da arquitetura de amanhã. Tais questões, 

levadas ao extremo, enquanto linguagens, são refletidas da mesma forma nas 

organizações. As demandas sócio-econômicas e políticas são as mesmas. 

Após muitas polêmicas travadas entre neoclassicistas, ortodoxos defensores 

do modernismo, e pós-modernistas, parece que o diálogo (também sob a forma de 

embate) cedeu lugar á indiferença recíproca: o classicismo volta a ocupar-se apenas 

de si mesmo, o pós-moderno não quer outras linguagens no horizonte que não seja 

a própria, o modernismo se fecha na lenta exaltação do cotidiano. Nunca como neste 
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caso a tolerância (aparente) produziu tantos monstros de ignorância, confusão, 

anarquia lingüística: todo mundo fala de arquitetura física e organizacional, de 

literatura, de arte, de música, de teatro, de cinema pós-moderno (e pós-industrial), 

como de moderno; se olharmos, porém, com atenção, veremos que essas rotulações 

parecem confusas, tênues, arbitrárias. 

Então o que é verdadeiramente a arquitetura moderna, ou a pós-moderna? O 

que deveríamos esperar de uma era pós-moderna ou do modernismo, relacionados 

aqui com escolas administrativas? 

Em que medida esta polêmica oculta um terceiro pólo lingüístico, o 

classicismo, que, contudo, é aquele dominante desde que o homem construiu seus 

templos, e mais recentemente suas organizações? 

Essas interrogações exigiam uma resposta ou, melhor, uma tentativa de pôr 

ordem, de compreender mais de perto, com maior profundidade os termos da 

questão. Uma questão que é essencialmente de linguagem e que atinge todo o 

universo da arquitetura contemporânea e escolas administrativas: face ao 

agnosticismo e à abdicação cultural de muitos "templos do saber", era preciso tentar, 

mesmo sem dar indicações ou fornecer orientações, pelo menos compreender ou 

conhecer, para si mesmos e para os outros4. 

Além das modas, existem três códigos, três linguagens (clássica, moderna e 

pós-moderna) aos quais podem ser atribuídas todas as obras de arquitetura 

contemporânea; três linguagens que são, por exemplo, como a latina, a inglesa e a 

italiana; e cumpre conhecer-lhes as regras, os vocábulos, a estrutura sintática para 

poder entender ou falar; que possam também se espelhar uma na outra, mas que 

permaneçam construídas permitindo que as pessoas se comuniquem. 

4 Será usado nesta dissertação o conceito de que a pesquisa sócio-política não é o consenso universal definido por Habermas e Sim que o consenso tornou

se um valor fora do comum e suspeito. 

BIBLIOTECA MARIO HENRIQUE SIrv.ONSEN 
FUNDAÇAO GETULIO VARGAS 
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Da mesma forma, a relação direta entre estes códigos ou linguagens, pode ser 

conectada, relacionada, com as mesmas preocupações lingüísticas com as escolas 

administrativas no que diz respeito à modelagem organizacional. 

Hoje em dia, uma função dominante da arquitetura física e da arquitetura 

organizacional é a comunicação. Se os códigos lingüisticos não são claros, haverá 

então confusão inconsciente ou contaminação programada, e talvez as pessoas 

possam entreter-se por algum tempo, mas não podem comunicar-se, entender-se, 

transmitir as mensagens. Hoje a situação parece ser ainda mais deprimente: além de 

não discutir mais coisa alguma (salvo de maneira subterrânea e elitista), cria-se 

mistificações sobre o próprio significado dos termos, brinca-se com os adjetivos e os 

substantivos sem pensar nas conseqüências. 

Ao que aqui se pretende, dois objetivos desse tópico nos aproximaram desses 

problemas: um/ que é, por assim dizer, filológico, ou seja, de aprofundamento e de 

confronto dos vários significados dos termos moderno, pós-moderno, clássico (ou, 

melhor, tradicional); o outro, por assim dizer, epistemológico/ isto é, de 

constatação de pressupostos gerais, ideológicos ou filosóficos, nos quais se pode 

fundamentar a construção crítica (bem como a avaliação histórica) do moderno, do 

pós-moderno, do tradicional. Uma vez avaliado o cabedal cultural que cada termo 

encerra, o horizonte se nos afigura um pouco mais claro, a ponto de nos compelir a 

"ler" a arquitetura contemporânea e as modelagens organizacionais com essas 

chaves de julgamento. 

Nas entrevistas que promovemos ao longo deste trabalho, relacionamos os 

problemas lingüisticos da arquitetura física, através de paralelo histórico, aos 

modelos de projetos organizacionais, e os problemas enfrentados pelas duas 

arquiteturas nesse particular. 

Este na verdade é um dos grandes objetivos desta dissertação e, portanto, 

objeto de grande indagação e discussão intelectual. 
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Segunda observação. Não existe uma síntese histórica aprofundada do 

ultimo século de arquitetura física e arquitetura organizacional. Essa grave lacuna 

contribui para a ignorância de uma fase histórica fundamental como todas as outras 

que a precederam, o que é, por sua vez, fundamental para se compreender a 

situação atual dos projetos organizacionais e arquitetônicos. 

Pode-se dizer que é demasiado cedo para delinear um quadro objetivo, 

sereno, neutro de acontecimentos que, de algum modo, ainda nos atingem e 

envolvem. Mas essa objeção é amplamente superada pelos fatos e, sobretudo, pela 

rápida alternância dos quadros de referência, dos sistemas de valores. Se, no que 

concerne à história, existe efetivamente uma perspectiva histórica, que é aquela da 

posteridade e do julgamento a respeito do passado com base nos efeitos conhecidos 

de causas longínquas, no que tange às artes (e às arquiteturas), não nos parece 

necessário vegetar, imóveis, aguardando uma futura prestação de contas histórica 

(atenção: não de uma coletânea de dados de juízos de valor), de uma leitura apenas 

um pouco meditada de tudo o que aconteceu de 1945 até hoje. 

o objetivo é evidente: não nos libertamos do caos apenas projetando o 

futuro, mas dele saímos também mediante uma análise do passado, procurando 

entender os erros cometidos, buscando no passado próximo as razões do caos (ou 

da crise, para utilizarmos um termo mais neutro).5 Para entendermos o que hoje 

acontece no campo das arquiteturas organizacional e física, de pouco serve estudar 

apenas as relações entre Palladio e Quinhentismo, ou entre a arquitetura cretense e 

a helenística. São, sem dúvida, argumentos belíssimos, mas cumpre lembrar que as 

arquiteturas não são somente história. 

Por outro lado, as arquiteturas não são tampouco apenas teoria, mas também 

construção, organização física do ambiente (organization design), mediação 

intelectual concreta entre os impulsos individuais e as exigências coletivas; por este 

uso inelutável da fisicidade, as arquiteturas não podem ser tratadas como ciências 

5 Consideramos aqUi a visão de Nietzsche, crítico definitivo do conceito de estética, cuja legitimidade terminológica é questionada, onde a arte é entendida 

como fenômeno aparente, isto é, precário, finito, instável, que se estende por toda a eternidade e, por isso mesmo, secundário e desvalorizado em relação 

à realidade. 
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abstratas. Em termos culturais, não tem sentido privar os arquitetos físicos e 

organizacionais, os estudantes de arquitetura e administração e os chamados 

usuários - isto é, o povo - de uma síntese histórica destes últimos anos: significa 

perpetuar o mito da história desentrosada, desconectada dos problemas atuais (o 

que não é verdade) e deixar na ignorância e na desorientação quem se aproxima das 

atividades relacionadas aos projetos arquitetônicos e organizacionais. 

Aliás, se privamos os arquitetos e administradores da noção da história, o que 

resta deles? Arquitetos físicos reduzidos a construtores e engenheiros e, arquitetos 

organizacionais resumidos a fornecedores de espaços físicos desconectados dos 

modelos e estratégias organizacionais. 

Isso explica a consideração inicial, que nos leva a prever que a debandada e a 

anarquia lingüística continuarão, enquanto não forem identificadas, categorizadas e 

difundidas as linhas de tendência dos últimos trinta anos e do presente momento. 

Terceira observação. Entre as pessoas comuns e as arquiteturas vai se 

cavando um fosso cada vez mais profundo, quase proporcional àquele que as separa 

- em nossos dias - da arte e da própria contextualização das indagações envolvendo 

projetos organizacionais. 

Além das requintadas questões abordadas, textos, ciência, e principais 

análises sobre as causas e as épocas dessa separação (que, em nível geral, talvez 

remonte ao início do século XX, ao surgimento da arte moderna e dos desenhos 

voltados para as sociedades sócio-técnicas), subsiste o fato que pode ser observado 

objetivamente: enquanto arquitetos-intelectuais se engolfam em debates sobre a 

forma, as metodologias operacionais, o pós-moderno e a "filosofia do Projeto", o 

ambiente é literalmente saqueado pela falta de cultura arquitetônica, da mesma 

forma que teóricos da administração se engalfinham inocentemente em discussões 

sobre as origens filosóficas de uma escola ou outra, sem dar importância 

determinante às questões psicossociais na modelagem organizacional. 
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Não é somente o saque das construções abusivas, da extrema espontaneidade 

no setor da construção, da autoconstrução sem nenhuma consciência cultural

ambiental (ou histórica, ou tecnológica), nem tão somente o aviltamento de modelos 

organizacionais absolutamente conflitantes, desconectados com estratégias 

organizacionais, mas existe também o mais amplo, o mais grave saque da cidade, 

dos centros históricos e das periferias: classicismo e vernáculo distribuíram entre si 

as tarefas - a mim o coração, a ti a parte mais afastada (a extremidade) do 

organismo urbano. 

A arquitetura moderna, bem como projetos organizacionais modernos, 

inexistem (considerando que sequer se pode pensar em definir como modernos os 

horríveis casarões das periferias populares, muito menos como projetos 

organizacionais o que presenciamos e vivenciamos nas organizações modernas). 

Nessa situação, que pode pensar da arquitetura clássica o cidadão médio que 

jamais recebeu uma educação voltada para a arte, e casualmente entrou em contato 

com fenômenos culturais? Da mesma forma e analogamente, o que pode pensar o 

trabalhador, funcionário comum das nossas modernas organizações, que de alguma 

forma teve contato com técnicas atuais de gestão administrativa? 

Estas duas questões acima fazem parte da estrutura intelectual desta 

dissertação, e tem como objetivo criar a conexão entre elas e avaliar propostas para 

a minimização destes impactos. 

E caso quisessem nossos funcionários e cidadãos entender mediante os livros 

(ou pior, as revistas) assuntos sobre arquitetura física e organizacional? Coitados 

deles, teriam que ter ao seu alcance um dicionário, um glossário e talvez algumas 

enciclopédias eletrônicas, para tentar aprofundar-se no tema em questão, pois o 

nível médio é para especialistas (mas quais?), o modelo é o tratado de tipo filosófico, 

ou a comunicação médica num simpósio de neurocirurgiões. Depois de interpretar a 

linguagem críptica do livro, pode ele pelo menos extrair uma lição, emitir um juízo de 

valor, estabelecer uma síntese? Difícil, salvo em poucos casos, porque a fumaça não 

pode ser sintetizada ou traduzida em conceitos. 
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A "redução cultural" é uma expressão considerada vulgar, que em certos 

ambientes suscita reprovação e desdém; no entanto, constitui a única via de 

salvação para uma disciplina que corre o risco de perder um de seus fundamentos, 

isto é, a participação coletiva; a par do problema da linguagem das arquiteturas 

física e organizacional, existe o problema da linguagem literária, ou seja, a maneira 

de escrever com clareza, de forma compreensível, por que as arquiteturas física e 

organizacional não necessitam de intelectuais, se por intelectuais se entendem os 

cultores da obscuridade. A exigência que antes frisamos, de uma síntese histórica 

dos últimos anos, deve ater-se, por conseguinte, à exigência basilar de clareza e 

agilidade. 

Quarta observação. Na verdade, esta constitui, de certo modo, a síntese de 

todas as outras descritas anteriormente. Em nossos dias, o que significa ser arquiteto 

físico ou organizacional? Significa, talvez, dedicar-se à recuperação? Projetar móveis 

ou estruturas? Criar mecanismos tecnológicos tentando minimizar os impactos de um 

desenho organizacional difuso e inconsistente? 

Corolário certo (por assim dizer) de uma situação que nos parece ser aquela 

descrita, o enigma sobre a função dos arquitetos e administradores será 

parcialmente descrito neste trabalho, no momento que se discute a formação 

acadêmica e se ilustram três exemplos significativos, três modos de "olhar" para 

arquitetos e administradores, a seguir. 

Um é o modo "profissional", que no caso dos arquitetos físicos é definido 

como um artesão e que pode ser considerado um profissional magnífico, isto é, não 

um dos costumeiros artífices, mas um originalíssimo arquiteto que tem também a 

felicidade (ou infelicidade) de trabalhar. 6 

6 As questões filológicas aqui descritas, também trazem a este contexto a discussão da atuação de arquitetos físicos e organizacionais nos moldes da 

"modernidade", como atiVidade associada à modernidade e à Industrialização dos processos. 
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No caso dos arquitetos organizacionais, a conexão seria dada pela mesma 

necessidade de trabalhar como artífice dos modelos organizacionais, compatíveis e 

consistentes com planejamento estratégico; este seria o modo "profissional". 

Outro modo é aquele "gerencial"; na visão dos arquitetos físicos é o modo que 

define a visão de um construtor, alguém que demonstra, todos os dias, que a boa 

arquitetura pode ser um grande negócio econômico e, na visão dos arquitetos 

organizacionais, da mesma forma, projetos organizacionais são em última análise, 

função das necessidades gerenciais e estratégicas e, portanto, podem ser, como 

todas as variáveis gerenciais, passíveis de rentabilidade específica e absolutamente 

tangíveis. 

Um terceiro modo é aquele "artístico", de que são um pouco os românticos de 

plantão, os sonhadores, os estetas que, mesmo quando não realizam, não se 

reduzem à categoria de desenhistas, mas elaboram projetos factíveis, formalmente 

utópicos mas tecnologicamente rigorosos e coerentes até nos pormenores: seu mote 

é a utopia concreta, mais do que aquarelas e quadros metafísicos! No caso dos 

organizacionais, valem as mesmas considerações, projetistas organizacionais com 

viés "artístico", são os que imaginam as organizações como solução para questões 

sociais, psicológicas e humaníssimas, sem no entanto perder o rigor técnico e visão 

da eficiência do funcionamento organizacional. 

Eis aí, pois, três exemplos, selecionados entre os muitos possíveis, que são 

apresentados como concreta ocasião de reflexão. 

Para encerrar este capítulo que tem como objetivo discutir através das 

definições das quatro observações, que são na verdade as indagações intelectuais 

que motivaram esta dissertação, algumas palavras ainda são necessárias para 

explicar a estrutura do trabalho, para justificar algumas escolhas e omissões. 

Esta dissertação não é um livro de história, porque os argumentos históricos 

não foram suficientemente aprofundados e concatenados na sua globalidade para 

poder configurar um estudo dessa natureza; sequer é exclusivamente um estudo 
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teórico importante sobre o significado de moderno ou de pós-moderno; não é 

tampouco um texto de pura crítica, que seria um panfleto incompreensível e inútil: 

seria, isto sim, um conjunto de história, teoria e crítica, um trabalho de concatenação 

entre episódios e fatos significativos dos últimos anos que se destina a um público 

potencialmente mais vasto do que as pessoas que costumeiramente se dedicam aos 

trabalhos na ótica da divulgação. A tentativa visa uma redução cultural dos 

fenômenos mais relevantes na arquitetura física e organizacional e sua correlação. 

2.2. A Natureza da Arquitetura Física 

Do ponto de vista histórico, nos transmitiram a convicção de que arquitetura é 

uma arte: uma das três artes maiores, junto com a pintura e a escultura. Desta 

forma, qualquer acesso a trabalhos ou resenhas e, como última fonte, os próprios 

manuais de história da arte, nos mostra as maiores realizações, os autores, as 

tendências de uma época em cada um desses três campos (pintura, escultura e 

arquitetura), o mais das vezes descontado a óbvia afirmação de que pintura, 

escultura e arquitetura constituem puras expressões estéticas.? 

Na ânsia de definir a função do arquiteto de hoje dentro da sociedade 

moderna, a idéia de alguns de que este profissional é considerado um artista, 

desorienta e transtorna todos aqueles que têm procurado desmistificar, divulgar a 

tarefa do arquiteto, na enganosa convicção de que a arquitetura (e o arquiteto) 

poderia influir nas relações sociais e políticas, determinando as condições para um 

progresso da humanidade. 

Havia por parte dos arquitetos do racionalismo europeu essa convicção, 

depois contestada e desmentida pela história e pela realidade política. Apesar disso, 

persistiu essa mistificação do arquiteto-artista. No entanto, existirá uma dificuldade 

das pessoas em ousar identificar publicamente o arquiteto como um artista, quando 

7 Lembramos que o primeiro a pronunciar de maneira sistemática um discurso sobre a estética foi Kant, no fim do século XVIII, contribuindo com um grande 

trabalho de análise para a valorIZação da arte como expressão estética. Nesse momento, principiava-se o culto da arte, que iria atingir os níveis mais 

elevados com Schlegel e Schelling, filósofos românticos do começo do século XIX. 
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levadas a identificar os homens com suas profissões. Paradoxalmente, esta visão 

entre arquitetos é verdadeira. 

No âmbito do senso comum, efetivamente baseado em noções elementares 

ou esquemáticas, professamos que a arquitetura é uma arte (que se ocupa de 

igrejas, monumentos, edifícios simbólicos ou representativos) e que o arquiteto é no 

mínimo personagem caprichoso e criativo, bem diferente do engenheiro ou do 

construtor, aos quais se atribuem, talvez, menores dotes de originalidade e de 

representatividade, mas, indubitavelmente, capacidades realizadoras mais sólidas. 

Podemos explicitar ainda que, em nível erudito, a arquitetura é 

entendida como pouco mais do que ciência da organização, e em nível 

corrente - nas suas manifestações mais evidentes - é entendida como arte. 

2.3. A Natureza da Arquitetura Organizacional 

Assistimos até poucos meses atrás, a mudanças absolutamente importantes e 

críticas na condução dos negócios e como conseqüência, nas organizações. As 

profundas transformações apontadas por todos os especialistas na natureza dos 

negócios, através do movimento de forças históricas convergentes, deveriam 

remodelar e reorientar as estratégias destas empresas. 

A oferta excessiva de capital, oriunda de uma política agressiva de estímulo ao 

fluxo de capitais e à formação de grandes estoques de ativos por parte da banca 

internacional, associadas às exigências de competitividade reformuladas, forçaram 

uma reorientação radical nas carteiras de clientes para ajuste do foco estratégico. 

Essas mudanças, associadas diretamente ao cenário recentemente observado de 

fusões e aquisições, traziam no seu conjunto uma percepção de que mudanças sutis, 

com significado de longo prazo, deveriam acontecer nas organizações no âmbito das 

suas arquiteturas organizacionais. 
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Essa percepção, neste sentido, ainda induzida pelo apetite incontrolável das 

empresas de telecomunicações, seria a de buscar uma nova arquitetura 

organizacional visando vantagem competitiva num mundo incerto. 

Lamentavelmente para todos que orientaram suas estratégias neste sentido, é 

que, num espaço de tempo muito curto e evidentemente muito menor do que 

esperavam consultores, estrategistas e administradores, estes fenômenos (fusões e 

aquisições) se interrompem bruscamente por diversos fatores de geopolítica 

internacional e remete mais uma vez os envolvidos nas questões organizacionais a 

rever rapidamente conceitos e ações. 

Tudo isso reforça a necessidade quase que dramática de orientar empresas no 

sentido de buscar o entendimento dos seus negócios em profundidade e buscar 

construir modelos organizacionais capazes de enfrentar a incerteza da própria 

incerteza. Será que as empresas foram de fato sensibilizadas pelo momento previsto, 

e buscaram adaptar suas organizações? O modelo mental dominante ainda não leva 

a atitudes de arrogância empresarial para dizer o menos, quando destes 

movimentos? 

o que concretamente podemos fazer, como arquitetos organizacionais, no 

sentido de preparar as organizações para estes momentos onde até a incerteza é 

questionada? 

Uma das mais evidentes orientações que podemos dar, no sentido da busca 

da adaptação ao novo ambiente, e não ao novo cenário, pois estes mudam a cada 

instante, seria o da revisão histórica e estratégica, onde pOderíamos refletir sobre os 

diversos papéis enfrentados ao longo do tempo por profissionais e artífices 

envolvidos com as organizações, e a partir daí uma busca esquizofrênica por adaptar 

este modo de enfrentar desafios passados, com a nova realidade. 

É crucial mudar a mentalidade dominante (modelo mental) nas 

empresas, para construir um futuro melhor. 
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Considerando a necessidade desta mudança de mentalidade, pressionada pelo 

novo ambiente empresarial, tema específico de um capítulo desta dissertação, vamos 

abordar de forma estruturada as questões que determinam a revisão e a 

reorientação das organizações, a seguir: 

A - Aspectos sobre desenho organizacional num ambiente de 

mudanças: 

A.l Projetar e administrar, ao mesmo tempo, diferenciação 

como a integração, ainda permanece um dilema básico 

do desenho organizacional. 

A.2 Arquitetura Organizacional impulsionada pela Estratégia. 

A.3 Ambiente empresarial e sua compreensão, como 

determinante da força competitiva das empresas. 

A.4 Reciprocidade no relacionamento entre estratégia e 

desenho organizacional. 

Considerando estes aspectos descritos acima, que têm a característica de 

lições para enfrentamento em momentos de mudança, e que continuarão a ser 

relevantes na próxima década, iremos abordá-los de três formas fundamentais: 

B - Formas de abordagem das quatro lições relevantes para o 

desenho organizacional nas próximas décadas: 

B.l Quais são as características mais relevantes do ambiente 

empresarial em transformação (mudanças)? Quais as 

mudanças fundamentais que impulsionarão o novo 

pensamento na arquitetura estratégica e organizacional? 

B.2 Quais os imperativos estratégicos decorrentes das 

mudanças ambientais? 
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B.3 Que desafios organizacionais serão criados pelos 

imperativos estratégicos? Como as organizações 

eficientes traduzirão os imperativos estratégicos em 

novas arquiteturas e novas prioridades de liderança? 

Quais seriam os imperativos estratégicos, neste ambiente de mudanças e seus 

desdobramentos? A seguir, dissertaremos sobre estes imperativos: 

C.1 Criar flexibilidade para atender o mercado. 

C.2 Ciclos de vida estratégicos abreviados. 

C.3 Velocidade estratégica. 

C.4 Carteira de clientes e negócios. 

C.5 Inovação competitiva. 

C.6 Canibalismo intra-empresarial. 

2.4. Meio Ambiente Organizacional: Variáveis representativas das 

pressões. 

As organizações não têm outra opção que não seja a de agirem como 

previsoras e administradoras de mudanças. 

Quais são as fontes e razões de pressão que determinam essas mudanças nas 

organizações (meio ambiente)? 

Como integrar as lógicas do resultado, do poder e dos valores nas 

organizações conectadas com o modelo organizacional? 

A maneira pela qual a empresa organiza seus esforços pode ser uma grande 

vantagem competitiva, particularmente nas épocas em que aumentam o valor da 

flexibilidade, da adaptação e da administração da mudança. 
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As empresas que são criativas no planejamento de novas arquiteturas 

organizacionais obterão a vantagem competitiva significativa nesta hora de 

mudanças. 

Diante destas questões e afirmações, fica evidente que as organizações 

precisam aumentar dramaticamente a sua capacitação de enfrentar a incerteza, a 

partir de três lógicas estratégicas fundamentais que deverão conviver 

simultaneamente e integradas, a saber: Valores, Poder e Resultados. 

Sendo assim, vamos listar as fontes de maior pressão que determinam um 

novo posicionamento das organizações, principalmente aquelas que estão 

provocando profundas reflexões sobre a arquitetura organizacional, que demandarão 

a nosso ver, um aprofundamento maior a partir desta dissertação, cabendo neste 

instante sugerir tal tarefa para aqueles que venham a ter acesso a este trabalho e a 

se interessar por tais questões. 

A. Tecnologia (Lógica do Desempenho) 

B. Competição (Lógica do Desempenho) 

C. Excesso de Oferta (Lógica do Desempenho) 

D. Globalismo (Lógica do Poder e do Desempenho) 

E. Expectativa do Cliente (Lógica do Desempenho) 

F. Participação do Governo (Lógica do Poder) 

G. Propriedade (Lógica do Poder e Desempenho) 

H. Dinâmica da força de trabalho (Lógica de Valores) 



33 

2. S. Evolução e Conexão Histórica das Principais Escolas de 

Administração 

Na verdade, nada mais significativo do ponto de vista da análise científica das 

questões organizacionais do que observar as cidades como exemplo vivo de uma 

grande organização. 

Desta forma, administrar cidades no sentido amplo da ação "Política", pode e 

deve contribuir significativamente para o entendimento da evolução da 

Administração como Ciência, bem como a Arquitetura Clássica (Física). 

A partir de matriz (Anexo B) elaborada com o objetivo de sintetizar o 

entendimento das questões relacionadas neste capítulo, poderemos, nos capítulos 

seguintes, baseados em dados históricos e principalmente, a partir das entrevistas / 

questionários, concluir a dissertação respondendo às questões relativas à conexão 

histórica e interatividade curricular e acadêmica. 
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CAPÍTULO 111 

Perfil e Visão dos Profissionais de Arquitetura e Administração à 

luz da atual interação 

3.1. Corpo de Profissionais, Qualidade e Interação da Formação 

Acadêmica 

3.1.1. Perfil dos Profissionais 

A leitura que se faz a partir da construção da pesquisa fundamentada nos 

questionários, determina um perfil dos profissionais de arquitetura e administração, 

bastante adequado às necessidades atuais das organizações. 

As opiniões são precisas em afirmar que o perfil, construído a partir do 

processo seletivo e consolidado pelo currículo acadêmico, modelado justamente com 

objetivo de permitir uma perfeita adequação ao momento intelectual destas ciências, 

corresponde ao que se pretendeu ao planejar os referidos cursos em nível de 

graduação. 

Podemos afirmar, portanto, que os perfis dos profissionais estão adequados às 

atuais necessidades das organizações e capazes de desenvolver novos projetos 

organizacionais, dentro da perspectiva da arquitetura física e arquitetura 

organizacional (modelagem organizacional). 

3.1.2. Qualidade e Interação da Formação Acadêmica (Papel da 

Escola) 

A Escola entendida até pouco tempo atrás como propriedade da sociedade 

(desde o Renascimento), se transforma rápida e drasticamente, como algo que faz 

parte da sociedade, ou seja, é algo que está na sociedade. 
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Este movimento, associado à transformação da escola como algo 

exclusivamente de jovens, torna-se também, rapidamente, em escola de adultos 

altamente instruídos. 

Assim sendo, o modelo aberto passa a ser o novo paradigma das escolas, 

permitindo que a qualquer tempo nela se ingresse buscando mais conhecimento, 

sem as amarras da relação conhecimento e idade. 

Se a escola então, neste sentido, ficou "adulta", ela também será responsável 

por resultados, não aqueles resultados tradicionais, mas resultados associados ao 

novo modelo de sociedade do conhecimento. 

Estes resultados, no nosso caso específico, serão dados pela eficiência do 

novo projeto organizacional ou físico e sua interação, funcionalidade e capacidade de 

gerar ambientes funcionais e agradáveis, consistentes com os modelos gerados pelos 

respectivos projetos. 

A interação da formação acadêmica ainda é algo distante, a não ser pela 

coincidência de matérias focadas nos mesmos argumentos das ciências em questão. 

Por exemplo, na arquitetura física, são projetadas organizações, nem sempre com 

discussão necessária sobre o modelo organizacional a ser implementado. 

3.1.3. Interação dos Profissionais de Arquitetura e Administração. 

Neste aspecto, nos parece que a interação dos profissionais se dá 

basicamente através das possibilidades curriculares, ou seja, a interligação de 

cadeiras comuns e da construção de modelo mental, com as mesmas características 

quando da observação de uma organização e suas demandas. 

No âmbito profissional não há de fato uma interação formal. Não existe o 

entendimento da necessidade dessa interação e o processo de construção de um 

novo projeto organizacional ou projeto de arquitetura física se dá ainda, infelizmente, 

de forma empírica. A interação, no nível das discussões pertinentes ao projeto, ainda 

é muito fluida apesar de apontada, por ambos os profissionais, como necessária. 
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CONCLUSÃO 

Necessária interação do conhecimento acadêmico e prático de 

profissionais de Arquitetura e Administração, através do 

paralelo histórico e da conexão funcional. 

Buscando entendimento e possibilitando uma melhor análise a partir de 

práticas e conceitos observados e vivenciados nos ambientes organizacionais, 

resolvemos construir esta dissertação, através da discussão de temas relacionados 

aos fatos históricos que construíram a essência da arquitetura física (tradicional) e da 

arquitetura organizacional (modelagem organizacional), e principalmente a conexão 

funcional existente entre as duas ciências. 

Temos consciência do ceticismo dominante em relação ao pensamento 

moderno, da decepção quanto à promessa do progresso contínuo, da submissão à 

ciência como única e formidável fonte de "sucesso e felicidade", que vem a cada dia 

sendo destruída de forma brutal. 

Isto fica cada dia mais evidenciado nos ambientes organizacionais. É evidente 

o ambiente de suspeita que ronda as organizações e toda a sociedade mundial. 

Esta suspeita denuncia a moralidade e a política moderna como transformação 

vulgarizada de antigos valores metafísicos e religiosos, numa conjuração subterrânea 

que conduz ao amesquinhamento das condições nas quais se desenvolve a vida 

social. Neste sentido, transformamo-nos em intransigente crítico do nivelamento e da 

massificação da humanidade promovidos pelo processo neocolonialista conhecido 

como globalização. 

Opomo-nos à supressão das diferenças, à padronização de valores que, sob o 

pretexto de universalidade (globalização), encobre, de fato, a imposição totalitária de 

interesses particulares; por isso, somos opositores da igualdade entendida como 

uniformidade. Estamos (vítimas e algozes) neste processo contínuo e míope, 

transformando pessoas em peças anônimas da engrenagem global de interesses e a 
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manipulação de corações e mentes pelos grandes dispositivos formadores de 

opinião. 

o confronto inevitável com as grandes correntes históricas responsáveis pela 

formação do Ocidente, a tradição pagã greco-romana e a judaico-cristã; e o que 

resultou desta fusão, com o posicionamento acima explicitado, levam-nos a buscar 

entender através de fatos históricos comuns ou não as duas arquiteturas, a lógica da 

atuação das mesmas e o indutor da provável conexão funcional. 

A partir da construção da pesquisa, fundamentada na pesquisa bibliográfica e 

na fala dos indivíduos, contextualizada a partir da transcrição das entrevistas 

realizadas (questionários abertos) com Professor de grande experiência acadêmica e 

também, com enorme experiência como Arquiteto. Essa experiência acumulada, 

combinando as duas experiências, mostrou-se de grande riqueza para a construção 

dos objetivos apontados nesta dissertação. 

Ainda mais ricos foram os depoimentos dos dois Professores Doutores em 

Administração, que fizeram o fechamento muito lúcido de algumas questões, que 

norteiam as atuais discussões das duas matérias. 

Tais "falas" foram fundamentais, considerando a necessidade de continuidade 

deste trabalho, onde algumas questões irão merecer ainda outros tratamentos 

metodológicos diferenciados deste aplicado nesta dissertação, pois ao que aqui se 

pretendeu, pudemos concluir algumas questões importantes do ponto de vista da 

indagação intelectual. 

Quando discutimos algumas questões nesta dissertação, os problemas se 

colocam com muita clareza, mas as respostas, nem tanto. 

Ainda por atendimento a uma questão metodológica, abordamos isoladamente 

cada uma das questões discutidas e sua conclusão; a partir daí, foi feita uma 

conclusão de todo o trabalho, visando um entendimento sistêmico das questões 

discutidas. 
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A primeira questão colocada foi a existência ou não de conexão entre os 

vários significados dos termos moderno, pós-moderno e clássico no âmbito das 

arquiteturas clássica e organizacional. De fato, esta questão cria principalmente um 

vínculo entre o que é clássico para a arquitetura física e para a arquitetura 

organizacional. Este classicismo denota aquilo que é considerado tradicional, estático 

e representativo de algo que está estabelecido e consolidado. 

Na atual situação, consideradas as polêmicas travadas entre neo-classicistas, 

ortodoxos defensores do modernismo e pós-modernistas, parece que o diálogo 

(também sob a forma de embate) cedeu lugar à indiferença recíproca, valendo esta 

discussão para ambas arquiteturas: o classicismo, entendido como mecanicista na 

arquitetura organizacional, volta a ocupar-se apenas de si mesmo, o pós-moderno 

não quer outras linguagens no horizonte que não seja a própria, o modernismo se 

fecha na lenta exaltação do cotidiano. 

A situação parece ser ainda mais complexa, pois além de não discutir mais 

coisa alguma, salvo de maneira subterrânea e elitista, criam-se mistificações sobre o 

próprio significado dos termos, brinca-se com os adjetivos e os substantivos sem 

pensar nas conseqüências. 

Dois objetivos nos aproximaram destes problemas e deixamos evidentemente 

uma ainda extensa possibilidade de ampliação do espectro de pesquisa para estas 

questões: um, que é, por assim dizer, filológico, ou seja, de aprofundamento e de 

confronto dos vários significados dos termos moderno, pós-moderno, clássico (ou, 

melhor, tradicional); o outro, por assim dizer, epistemológico, isto é, de construção 

dos pressupostos gerais, ideológicos ou filosóficos, nos quais se pode fundamentar a 

construção crítica (bem como a avaliação histórica) do moderno, do pós-moderno, 

do tradicional. 

Podemos afirmar que as organizações modernas tomaram a forma burocrática 

porque esta lhes garantia maior racionalidade (instrumental) e eficiência. Este 

raciocínio se deve em boa parte à visão weberiana, onde as formas organizacionais 
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reproduzem normas sociais maiores em busca de legitimidade e, portanto, repetem 

os modelos sem a reflexão necessária. 

Na visão de Heitor Derbli8
, 

"Relativo à questão filológica, temos o moderno movimento estilista relacionado à 
queda do neoclassicismo, marcado pelo evento da Bauhaus ( ... ). Movimentos como o 
de 1922 no Brasi~ onde a característica do moderno fica sacramentada, são também 
eventos importantes que delimitam ou ao menos simbolizam a ruptura em direção ao 
moderno. ( .. .). A 2a Grande Guerra ( ... ) determina também rupturas importantes na 
questão da praticidade da construção ( ... ). Em relação ao clássico, trata-se de estilo 
consagrado pelo tempo. ( ... )" 

"( ... ) Qualquer arquitetura ou estilo que sobrevive a seu tempo é Clássico ou 
Atemporal. N 

''Pós-moderno é, por definição, revitalização de estilos, detalhes que quebram a 
corrente do moderno. ( ... )" 

''Não existe dificuldade de entendimento dos estilos, na verdade existem 
dificuldades em definir as fronteiras entre eles. N 

No entender de Marcelo Falcã09
, 

( .. .) em primeiro lugar, é preciso chamar a atenção para o fato de que esta discussão já 
existe no âmbito da Administração ( ... ). O que pode estar faltando é simplesmente uma 
vinculação maior com a área da arqUItetura ( .. .). 

Em segundo lugar, deve-se chamar atenção para os rumos que tal discussão tomou 
( ... J iniciando-se pela dIferença entre os aspectos epistemológico e ontológico da 
questão. (. .. ) Do ponto de vista ontológico discute-se se estamos ou não vivenciando 
um período histórico denominado pós-moderno ( .. .). Há autores que defendem que sim 
( .. .) e outros que não ( .. .). Eu participo da Segunda corrente ( ... ). 

Já do ponto de vista epistemológico, a discussão refere-se a uma forma de analisar a 
realidade. Aí sim, eu acho que o pós-modernismo, e não a pós-modernidade, tem mUIto 
a contribuir. 

É uma forma de ver a realidade que implica na não aceItação de metanarrativas, ou de 
discursos dominantes, que escondem necessariamente vozes de atores sociais 
reprimidos ou discriminados. O método mais empregado para tais análises é a 
desconstrução do discurso. ( .. .) A verdade é relativa. Existem verdades. ( ... ) 

8 Ver entrev,sta na íntegra, no Anexo A. 

9 Veja entrevista na íntegra, no Anexo A. 
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Diz Bianor Cavalcanti 1o : 

"Existe e não é fácil definir com precisão o que é pós-moderno, pois estamos 
vivenciando estas questões. Em relação ao clássico, vivíamos dentro do processo 
hierárquico e isto evolui para a especialização, buscando a alteração do privl'légio do 
horizontal em relação ao vertical na organização. N 

"Os espaços passam a interferir de forma marcante nestas questões do clássico, 
moderno e pós-moderno se permeando ao longo do tempo. N 

Precisamos de mais discussão sobre estes temas e prosseguir com esta 

pesquisa, visando melhor entendimento filológico e como conseqüência, melhor 

entendimento das formas e metodologias de gestão, conectadas aos conceitos aqui 

apresentados. 

Em relação a um dos grandes temas desta dissertação, que inclusive é parte 

do título, a conexão histórica entre as arquiteturas tradicional (física) e 

organizacional, podemos afirmar com relativa convicção que de fato existe essa 

conexão. Através do simbolismo associado aos fatos históricos, levamos às 

organizações, via seus principais pensadores, o mote dos modelos e escolas 

mundialmente aceitas. 

Segundo Heitor Derbli, 

"Uma das referências da ArqUItetura é que ela vem atrelada permanentemente a um 
movimento histórico. Desde o século XI até o século ~ a Arquitetura procurou traduzir 
a influência da religião nos povos ( .. .). " 

"Todas as religiões procuraram fazer uso da ArqUItetura para buscar seu arquétipo e 
criar uma hierarquia com o Homem ( ... ). N 

''Esta referência Homem x Arquitetura foi copiada na ArqUItetura do III Reich. N 

"( .. .) Com a chegada da Reforma, iniciou-se um processo de afastamento das grandes 
propriedades (. .. ), obrigando a Arquitetura a estar preparada (. .. ). N 

"Do século XVI ao século XIX, essas transformações sociais e políticas foram atreladas 
aos processos de evolução e/ou adaptação da Arquitetura. N 

"Com a Revolução Industrial, as células corporativas (. .. ), a arqUItetura comercial (. .. ) e 
a industrial tomaram feição. " 

10 Ver entrevista na integra, no Anexo A. 
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Com a palavra, Marcelo Falcão: 

''( ... ) a década de 20 foi fundamental para a estruturação do movimento modernista na 
arquitetura/ com a escola de Bauhaus. No que se refere às organizações/ penso que/ 
em primeiro lugar está a Revolução Industrial (. .. ). Não se pode esquecer que a la 
Guerra Mundial teve papel importante como propulsora do processo de modernização 
das fábricas e da sociedade como um todo. // 

''Já no final da década de 50/ ( .. .) atenção na dimensão simbólica da vida 
organizacional ( ... J com maior vigor na segunda metade da década de 70. Este fato 
parece coincidir com o aumento da população urbana (. . .). As escolas que privilegiam 
abordagens comportamentais (. .. J possuem a mesma vinculação com fatos históricos 
do que as escolas voltadas para as abordagens simbólicas. A importância atribuída às 
ciências biológicas e sua grande contribuição para o aumento do conhecimento sobre o 
homem e sua interação com outros seres vivos na segunda metade do século ~ 
trouxe a visão biológica para a administração (sistemas abertos e adaptativos/ etc.). Por 
fim/ a Guerra Fria desencadeou uma série de abordagens na administração de caráter 
ideológico (. . .). // 

Para Bianor Cavalcanti, 

"Valores e pensamentos preponderantes em certos momentos/ determinam um novo 
pensamento organizacional. // 

Explicitado pelos entrevistados, e como verdadeiros marcos neste contexto 

histórico, identificamos, então, os principais eventos considerados nesta dissertação. 

• Igreja Católica e suas Catedrais 

• Revolução Industrial 

• Primeira Guerra Mundial - Bauhaus 

• Segunda Guerra Mundial - Terceiro Reich - Albert Speers 

• Urbanização / Tecnologia 

o paralelo histórico é claro, fatos históricos criam ambientes para o 

surgimento das escolas de arquitetura física e de administração. O pensamento 

dominante, contextualizado e sistematizado através de Matriz incluída no Anexo B 

desta dissertação, leva também a concluir, ao que aqui se pretende, que os fatos 

foram determinantes e existe de fato paralelismo histórico, filológico e conceitual 

entre as arquiteturas. 

Em relação à interação curricular e a necessidade imperativa de clareza nas 

questões associadas à arquitetura, tanto física quanto organizacional, as entrevistas 
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demonstram uma clara preocupação quanto a tais questões, mas ainda pouco 

conectadas nas disciplinas apresentadas aos alunos. 

Assim pensa Derbli: 

"Temos uma visão do arquiteto como coadjuvante no processo da revolução industrial. 
Numa visão atemporal, o arquiteto tem seu papel preservado seguramente há mais de 
5.000 anos. ( ... ) onde a produção de bens ganha força/ o arquiteto passa a ser visto 
como prestador de serviço/ e portanto/ secundário no processo. Arquiteto não 
produz, não é industrial. " 

"Esta visão ( ... ) determina um comportamento enfrentado pelos estudantes de muita 
desconfiança e baixa auto-estima por parte de professores e orientadores. // 

"O professor na academia/ enxerga o aluno como um futuro e potencial concorrente. " 
( ... ) '~ academia não recebe bem o estudante. /' 

Falcão acredita que, 

"(. .. ) uma maior ênfase em disciplinas como Análise Organizacional ( ... ) é fundamental. 
É nesta disciplina que se aprende que uma organização não pode escolher livremente a 
forma que vai tomar. Esta escolha é limitada. O que influencia ( ... ) são vários 
elementos que constituem a natureza da atividade ( ... ) bem como o ambiente no qual 
ela vai operar. " 

"( .. .) Não se pode esquecer outros elementos extremamente importantes como o 
poder, a tecnologia, o tamanho/ a estratégia, etc./ que de fato vão/ em conjunto/ definir 
uma forma organizacional. ( ... ) a arquitetura física não pode ir de encontro a esses 
princípios básicos sobre como organizar e estruturar, sob pena de concorrer para o 
fracasso da atividade organizacional. " 

No entender de Cavalcanti, 

"O currículo de administração contém uma grande diversidade de conhecimento/ e na 
área social, muitas matérias sensibilizam o indivíduo para questões bastante 
compreensivas. Os currículos levam consigo o conhecimento da época e as discussões, 
através destas matérias, trazem para a sala de aula o que ocorre no âmbito dos 
espaços organizacionais. " 

Podemos aqui propor que as cadeiras de ambas as arquiteturas, que tratem 

da modelagem de espaços organizacionais, tenham a capacidade de contemplar 

questões fundamentais no entendimento mútuo das demandas apresentadas pelos 

usuários destes espaços. 

Quanto ao estilo ou forma de atuação dos arquitetos (físicos e 

organizacionais), fica clara a percepção de que o estilo profissional que atenda às 
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questões gerais de um projeto, sem no entanto traduzir esta visão como algo 

instrumentalista, deve ser a mais utilizada e de maior aceitação no mundo 

corporativo atual, árido e árduo. Arquitetos "profissionais", físicos e organizacionais, 

devem proporcionar efetividade em seus projetos e principalmente produzir 

ambientes funcionais, eficientes e agradáveis do ponto de vista humano 

(performances quantitativas, financeiras e humanas). 

Heitor Derbli é de opinião que: 

''Sociologicamente, a análise ( .. .) demonstra uma pulverização, por conta de uma 
conceituação enganosa em relação ao contexto da própria atuação ( .. .). " 

''ArqUIteto trabalha na livre iniciativa e se coloca à margem do processo de 
industrialização. ArqUIteto não evolui e acaba fazendo parte da estrutura da Engenharia 
(. . .). Ao longo da história, o arquiteto é levado a ser percebido como prestador de 
serviços e artista. São artífices e executores de obras geniais. " 

"( .. .) Essa evolução do contexto urbano e das profissões e a marginalização do 
arqUIteto, só são revisitadas através de movimentos independentes (1922, arquitetura 
americana e pós-guerra). A partir destes movimentos ( ... ), determina-se um novo 
patamar para a função do arquiteto. (. .. ) no Brasil em efeito limitado, levando o 
arquiteto a condicionar suas atividades com poucas informações, justificadas até certo 
ponto, pela própria dificuldade de acesso a elas (política) e assim dificultando a 
evolução na mesma dimensão das arqUIteturas européia e americana. " 

"No grande movimento da industrialização e no momento das mudanças de 
posicionamento, o arquiteto se infiltra em outras atividades/áreas, procurando 
reformular a atividade e buscando atividades gerenciais, reeducando o próprio povo e o 
usuário da arquitetura, com ênfase na questão social, mas buscando objetivos 
quantitativos (lucro/resultado). Apesar disto, não podemos enxergar o arquiteto com 
função exclusivamente social. " 

''ArqUItetura é uma atividade complexa. As próprias releituras da função produzem um 
efeito onde a visão do artista fica delimitada e não faz mais parte do perfil moderno do 
arqUIteto e sim de um arquiteto gerencial, associado ao arquiteto profissional. " 

liA Arte é inerente à atividade do Arquiteto. " 

Marcelo Falcão diz que: 

':4 função dos arquitetos organizacionais é, sem dúvIda, desenhar estruturas eu 
obedeçam aos princípios citados. É simplesmente uma questão de conhecimento e de 
competência profissional. Penso que isso seja possível, sem se descuidar, 
evidentemente, da estética do belo, que me parece importante para que se possa viver 
e trabalhar nas organizações em um ambiente aprazível, que não seja completamente 
destituído de aspectos que conferem certa humamdade para o ándo e árduo mundo 
das organizações. " 
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Bianor Cavalcanti assim se pronuncia: 

'Wo universo do trabalho, a função de arquitetos físicos e organizacionais é desenhar 
estruturas que favoreçam os esforços cooperativos necessários à produção de políticas, 
bens e serviços, dando conta das dimensões humanas e tecnológicas desta empreitada, 
sobretudo as humanas. " 

Vamos juntos, arquitetos físicos e organizacionais, melhorar e humanizar os 

atuais e futuros ambientes, pois com certeza ainda temos muito a fazer no âmbito 

destas duas ciências para proporcionar, de fato, ambientes agradáveis para o 

desempenho do trabalho. Vamos à prática. As pessoas não são felizes e, portanto, 

pouco produtivas, se considerarmos a possibilidade concreta de que "pessoas felizes, 

poderão produzir sempre mais, de forma criativa e participativa". 

Quanto aos objetivos da dissertação, podemos constatar, dentro das 

limitações metodológicas, que existe uma correlação simbólica, na medida em que 

fatos históricos comuns determinaram a construção de modelos e escolas para 

ambas as arquiteturas. A questão do moderno permeia as escolas tradicionais de 

administração tanto quanto as escolas de arquitetura clássica. Sendo assim, é claro 

que na construção dos projetos, estas questões estão associadas na construção dos 

currículos de graduação, no modelo mental de ambos os profissionais, os fatos 

históricos determinando um horizonte temporal e emocional idêntico. 

Quando perguntados "Qual a correlação entre a arquitetura física e a 

organizacional no desenvolvimento de novos projetos", assim responderam os 

entrevistados: 

Heitor Derbli 

Existe, e tem que existir, uma c/ara correlação entre arquitetura física e arquitetura 
organizacional. A física é uma resposta plástica à organização da arquitetura 
organizacional. Sem arquitetura organizacional, a arquitetura física se pulveriza e se 
resume a uma ''fogueira de vaidades'; sem resultado prático. 

Marcelo Falcão 

A relação que me parece existir é a dependência ambiental, que pode ser interpretada 
de diversas maneiras. Uma delas é a questão estética relacionada à moda, que faz com 
que os edifícios em que operam organizações estejam de acordo com os padrões de 
construção da época, que por sua vez, refletem movimentos arquitetônicos. 
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Bianor Cavalcanti 

Existe uma correlação forte entre as duas dimensões no mundo do trabalho. Este 
mundo demanda uma disposição física e organizacional. Esta racionalidade é entendida 
também como atendimento às necessidades da especialização do trabalho, da 
autoridade, das relações externas e dos aspectos integrativos no mundo do trabalho. 

Da mesma forma podemos concluir que, adaptados os currículos, melhor 

dimensionados os enfoques na condução da visão dos profissionais de ambas as 

arquiteturas, podem ambas aprender mutuamente, e muito. Senão vejamos as 

opiniões dos entrevistados para a pergunta "Podem arquitetura física e arquitetura 

organizacional aprender mutuamente?" 

Heitor Derbli 

As arquiteturas devem, obrigatoriamente, aprender mutuamente, através da humildade, 
da simbiose,d a confiança, da transparência, etc. O futuro das equipes de arquitetura 
passa necessariamente pela fusão das equipes de arquitetura clássica e organizacional. 

Marcelo Falcão 

Acredito que sim. Os estudiosos organizacionais podem passar aos arquitetos, por 
exemplo, os critérios técnicos que devem ser obedecidos na construção de uma 
organização e os arquitetos podem contribuir com a criação de espaços mais humanos. 
O resgate do humanismo é, na minha opinião, o grande desafio da Administração no 
novo século. 

Bianor Cavalcanti 

Sim, podem. São leituras que encontram determinados conceitos universais e comuns, 
embora partindo de sensibilidades diferenciadas. O conceito de integração é comum às 
arqUiteturas física e organizacional no que se refere à ambientes sociais de trabalho. 

Como afirmado anteriormente, existe uma clara conexão histórica que 

determina também uma conexão funcional, ou pelo menos, uma grande necessidade 

que isto de fato aconteça de forma contínua, consistente e amparada em trabalhos 

que prossigam na pesquisa destas questões. 

Para a pergunta "Até que ponto a arquitetura física e a arquitetura 

organizacional se desenvolveram através dos mesmos fatos históricos?" e "Existe 

correlação histórica?", eis as considerações: 

Heitor Derbli 

Existe um desenvolvimento mútuo através dos mesmos fatos históricos. Em algum 
momento elas (arqUiteturas) se distanciaram provocando problemas nas 
organizacionais (desastroso). Em momentos fortes, tais como pós-guerra, elas se unem 
mais uma vez para buscar soluções para o re-assentamento das populações. 
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Marcelo Falcão 

Penso que a modernidade foi o grande fato histórico que influenciou as duas áreas. Já a 
pós-modernidade, na Argentina, parece ter influência maior do que nos estudos 
organizacionais, pelo menos do ponto de vista ontológico. 

Bianor Cavalcanti 

Sem dÚVIda. A Igreja tem um grande significado, no sentIdo de organização de 
construção institucional. A arqUItetura física teve um papel importante na estruturação 
da Igreja como instituição, refletida nos mosteiros, nas catedrais, através dos tempos. 

Infelizmente o novo milênio foi inaugurado com um fato histórico de proporções 
trágicas, que diz respeIto a esta relação entre arquitetura física e arquitetura 
organizacional. O deplorável ataque ao WTC buscou o simbolismo de uma agressão à 
grandiosidade arquitetônica de um universo institucional, de poder econômico
financeiro igualmente grandioso. 

Como última questão-objetivo, perguntamos "Como a arquitetura física afeta o 

desempenho de um novo projeto organizacional?". 

Heitor Derbli 

A arquitetura física é o resultado "espetacular" do projeto organizacional. N/ao pode 
haver um desconhecimento por parte da arquitetura física do projeto organizacional, 
impedindo inclusive, possíveis reorganizações, crescimentos, etc. O futuro das 
arquiteturas passa, necessariamente, pela total integração das equipes 
(tradicional/física e organizacional). 

Marcelo Falcão 

Se a arquitetura física não estiver em harmonia com os princípios básicos de organizar, 
ela pode ser um elemento impeditivo da eficácia organizacional. Caso contrário, não. 
Para mim, o mais importante, no momento, é a contribuição humanista que a 
arquitetura física pode oferecer aos Estudos Organizacionais. 

Bianor Cavalcanti 

As relações não são simples, pois a evolução do mundo organizacional vai se alterando, 
principalmente em relação à questão da tecnologia. A interpretação não é trivial, 
provocando uma nova dinâmica do pensar destes novos ambientes. Estamos vivendo 
um momento de significativas mudanças no cenário organizacional, em que a 
arquitetura física faz uma mediação entre a introdução de novas tecnologias e seu uso 
nos processos de cooperação humana no trabalho, que envolvem aquelas questões que 
já vimos: autoridade, especialização, comunicação, controle, etc. 

Temos então um grande desafio acadêmico no sentido de produzir 

conhecimento necessário para uma mudança significativa na condução dos projetos 

arquitetônicos e organizacionais, no que diz respeito à humanização dos mesmos, 

sem no entanto produzir um pensamento purista da questão e sim, perfeitamente 

adaptado ao espírito do que realmente chamamos, às vezes infundadamente, de 

moderno. 
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Prezado Professor, 

Estamos desenvolvendo pesquisa sobre a relação histórica entre as 

arquiteturas física e organizacional (organization designs), buscando através desta 

construção criar uma referência para desenvolvimento de novos projetos adaptados 

as realidades atuais e ao mesmo tempo, avaliar e refletir sobre a questão da 

formação acadêmica e profissional, dos profissionais envolvidos nas atividades 

relacionadas. 

Esta entrevista aberta visa saber sua opinião a respeito dos temas acima. 

Sua colaboração é indispensável na elaboração de nossa dissertação de 

Mestrado para a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da 

Fundação Getúlio Vargas. 
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Professor Heitor Derb/fr 

1 Da mesma forma que na Arquitetura Física (tradicional), temos uma discussão "filológica", ou 

seja, de aprofundamento e de confronto dos vários significados dos termos moderno, pós

moderno, clássico (ou melhor, tradicional), podemos na arquitetura organizacional, não 

somente fazer uma relação entre a terminologia das duas arquiteturas, como estender a 

discussão sobre a confusão gerada pela falta de discussão da questão, se é que existe nas 

escolas administrativas, e, ainda discutir o processo inconsciente ou de contaminação 

programada, inviabilizando a comunicação correta dos projetos pela ausência da precisão 

terminológica? As pessoas não podem comunicar-se, entender-se ou transmitir 

mensagens. 

R.: Relativo à questão filológica, temos o moderno movimento estilista relacionado à 

queda do neoclassicismo, marcado pelo evento da Bauhaus, escola alemã de 

artes e arquitetura, que define uma linguagem alemã. Movimentos como o de 

1922 no Brasil, onde a característica do moderno fica sacramentada, são 

também eventos importantes que delimitam ou ao menos simbolizam a ruptura 

em direção ao moderno. Toda esta influência vem da Europa, com Bauhaus e 

outros movimentos em países diversos. A 2a Grande Guerra, por questões 

absolutamente práticas, tal como habitabilidade, determina também rupturas 

importantes na questão da praticidade da construção, com isso o descobrimento 

de novas técnicas e a adequação e simplificação dos estilos. 

Em relação ao clássico, trata-se de estilo consagrado pelo tempo. Como exemplo, 

temos o Gótico, com estilo atemporal, referência e retrato de época. 

Qualquer arquitetura ou estilo que sobrevive a seu tempo é Clássico ou 

Atemporal. Pós-moderno é por definição, revitalização de estilos, detalhes que 

quebram a corrente do moderno. Como exemplo, o prédiO da AT&T em New 

York, que trata da revisitação de forma desordenada. 

*Arqulteto, com escritório especializado em arqUitetura organizacional, e professor das cadeiras de Geometria DeScritiva e Planejamento de Arquitetura na 

UFRJ. 
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Não existe dificuldade de entendimento dos estilos, na verdade existem 

dificuldades em definir as fronteiras entre eles. 

2 Com o objetivo de construir uma síntese histórica, torna-se mandatório conectar fatos 

históricos com estilos/escolas arquitetônicas e escolas administrativas. 

a) Quais são os principais fatos determinantes para a alteração da percepção da sociedade e das 

organizações e sua correlação com as escolas "arquitetônicas"? 

b) Quais são os fatos históricos que determinaram mudanças no "pensar" a arquitetura física e a 

arquitetura organizacional? 

c) Existe correlação entre esses fatos e as escolas de pensamento? 

d) Como relacionar os fatos históricos às escolas arquitetônicas (física e organizacional) e ao 

momento sócio-político ideológico? 

R.: Uma das referências da Arquitetura é que ela vem atrelada permanentemente a 

um movimento histórico. Desde o século XI até o século XV, a Arquitetura 

procurou traduzir a influência da religião nos povos, fosse pelo esforço de 

linguagem da Igreja Católica de Roma, fossem pelas ordens religiosas, pelo 

Islamismo ou Judaísmo. 

Todas as religiões procuraram fazer uso da Arquitetura para buscar seu 

arquétipo e criar uma hierarquia com o Homem. Vê-se isso mais 

acentuadamente nas igrejas góticas e nos templos religiosos das Ordens 

Templárias, Teotônicas (menos nas hospitalares). 

Esta referência Homem x Arquitetura foi copiada na Arquitetura do 111 

Reich. 

A Arquitetura do "cincocentto" onde, já sujeita às ordens religiosas, apresenta 

em cada região um perfil diferenciado, pelo tipo de reinado, principado, 

baronato, etc. começam-se a projetar "isulae"( conceito inicial de moradia 

sobreposta), vilas, etc. 
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Com a chegada da Reforma iniciou-se um processo de afastamento das grandes 

propriedades e uma migração para os centros urbanos, obrigando a arquitetura 

a estar preparada antes para este processo. 

Do século XVI ao século XIX essas transformações sociais e políticas foram 

atreladas aos processos de evolução e/ou adaptação da Arquitetura. 

Com a revolução industrial, as células corporativas, o mezanino, a arquitetura 

comercial (já definida a partir do século XVI) e a industrial tomaram feição. 

Eventos posteriores como o uso do aço aparente, as guerras, os movimentos de 

estilos como art-noveau, art-deco (tentativa híbrida dos anos 3D), a Bauhaus, 

etc., tiveram a arquitetura como tradutora das épocas ainda representadas em 

edificações que atravessaram o Tempo. 

Hoje, particularmente no Rio de Janeiro, sentimo-nos atrelados a padrões de 

legislações, um respeito relativo a patrimônios nacionais e nos perguntamos o 

que seria feito na formação cultural do arquiteto se nada mais temos para 

apresentar a não ser o modernismo implantado por Le Corbusier e a história, 

esta nossa grande aliada. 

3 Necessidade a partir da síntese histórica, de ater-se à exigência basilar de clareza e 

agilidade. Temos este problema nas arquiteturas física e organizacional. Temos intelectuais 

envolvidos neste processo, se entendermos por intelectuais os cultores da obscuridade. 

a) Como, a partir da formação dos profissionais, ainda na graduação, facilitar o entendimento 

sobre a necessidade de clareza e agilidade nos projetos físicos e organizacionais? 

b) Como produzir a interação curricular entre administradores e arquitetos? Isto será suficiente 

para minimizar o "obscurantismo '? 

c) Como, em última análise, minimizar este abismo entre pessoas comuns e funcionários das 

organizações em relação a tais questões, se é que existem? 
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R.: Temos uma visão do arquiteto como coadjuvante no processo da revolução 

industrial. Numa visão temporal, o arquiteto tem seu papel preservado de forma 

milenar, ou seja, seguramente há mais de 5.000 anos. 

Quando da revolução industrial, onde a produção de bens ganha força, o 

arquiteto passa a ser visto como prestador de serviço e, portanto, secundário no 

processo. Arquiteto não produz, não é industrial. 

Esta visão aguda e precisa da função do Arquiteto, determina um 

comportamento enfrentado pelos estudantes de Arquitetura de muita 

desconfiança e baixa auto-estima por parte de professores e orientadores. 

o professor na academia, enxerga o aluno como um futuro e potencial 

concorrente. E por conta disto dissimula, mascara e não contribui 

verdadeiramente para a formação do futuro profissional. 

A academia não recebe bem o estudante. O erro vem do modelo 

educacional. É dado como exemplo o recente filme retratando a história do 

ganhador do Prêmio Nobel de Economia, George Nash, onde o mesmo 

desenvolve uma teoria revolucionária (Teoria dos Jogos) e é discriminado pelos 

professores que só muitos anos depois passam a observar a possibilidade de um 

aluno desenvolver algo tão revolucionário. Tal comportamento leva Nash ao 

autodidatismo, conforme clara exposição no filme (Mente Brilhante). 

4 Qual é de fato a função dos arquitetos, físicos e organizacionais? 

a) A partir de três modos de exercer essas funções, conforme descrito nesta dissertação 

(profissional, gerencial ou artístico), como relacionar esses modos entre os arquitetos 

(físico e organizacional) e qual o real significado desses modos, se é que existem na sua 

opinião? 

R.: Sociologicamente, a análise sobre a função do Arquiteto demonstra uma 

pulverização por conta de uma conceituação enganosa em relação ao contexto 

da própria atuação do próprio Arquiteto. 
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Arquiteto trabalha na livre iniciativa e se coloca à margem do processo de 

industrialização. Arquiteto não evolui e acaba fazendo parte da estrutura da 

Engenharia, da mesma forma que outras profissões. Curioso é que a Engenharia 

é uma profissão de 200 anos e leva profissões como a Arquitetura, que são 

milenares, ao conjunto de atividades j profissões a contextualização ao mundo 

da Engenharia. 

Ao longo da história o Arquiteto é levado a ser percebido como prestador de 

serviços e artista. São artífices e executores de obras geniais. Estas atividades 

começam a ser confrontadas com a reformatação das grandes cidades e das 

próprias profissões. Essa evolução do contexto urbano e das profissões, e a 

marginalização do Arquiteto, só são revisitadas através de movimentos 

independentes (1922, arquitetura americana e pós-guerra). 

A partir destes movimentos que ocorrem no mundo, determina-se um novo 

patamar para a função do arquiteto. Este movimento no Brasil tem efeito 

limitado, levando o arquiteto a condicionar suas atividades do Estado, com 

poucas informações justificadas até certo ponto pela própria dificuldade de 

acesso a elas (política) e assim, dificultando a evolução na mesma dimensão que 

das arquitetura européia e americana, 

No grande movimento da industrialização e no momento das mudanças de 

posicionamento, o Arquiteto se infiltra em outras atividades járeas, procurando 

reformular a atividade e buscando atividades gerenciais, reeducando o próprio 

povo e usuário da arquitetura, com ênfase na questão social, mas buscando 

objetivos quantitativos (lucro j resultado). 

Apesar disto, não podemos enxergar o arquiteto com função exclusivamente 

social. 

A Arquitetura é uma atividade complexa. As próprias releituras da função 

produzem um efeito onde a visão do artista fica delimitada e não faz mais parte 
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do perfil moderno do Arquiteto e sim de um Arquiteto gerencial associado ao 

Arquiteto profissional. 

A Arte é inerente à atividade do Arquiteto. 

QUESTÕES ABERTAS (OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO) 

I Qual a correlação entre a arquitetura física (tradicional) e arquitetura organizacional no 

desenvolvimento de novos projetos arquitetônicos e organizacionais? 

R.: Existe uma clara correlação entre arquitetura física e arquitetura organizacional. 

A arquitetura física é uma resposta plástica à organização da arquitetura 

organizacional. Existe e tem que existir uma correlação entre as arquiteturas. 

Sem arquitetura organizacional, a arquitetura física se pulveriza e se resume a 

uma "fogueira de vaidades", sem um resultado prático. 

Atendimento ao modelo funcional, ao projeto organizacional é o grande objetivo 

da arquitetura física, totalmente atrelada ao projeto organizacional em busca de 

resultados específicos. 

11 Podem arquitetura física e arquitetura organizacional aprender mutuamente? 

R.: As arquiteturas devem obrigatoriamente aprender mutuamente, através da 

humildade, da simbiose, confiança, transparência, etc. O futuro das equipes de 

arquitetura passa necessariamente pela fusão das equipes de arquitetura 

clássica (física) e arquitetura organizacional. 

III Até que ponto arquitetura física e arquitetura organizacional se desenvolveram através dos 

mesmos fatos históricos? Existe correlação histórica? 

R.: Existe um desenvolvimento mútuo através dos mesmos fatos históricos. Em 

alguns momentos elas (arquiteturas) se distanciam, provocando problemas nas 

organizacionais ( desastroso). Em momentos fortes, tais como pós-guerra, elas se 

unem mais uma vez para buscar soluções para o re-assentamento das 

populações sofridas após o evento histórico. 
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Movimentos migratórios importantes determinam mais uma vez, a união das 

arquiteturas. A arquitetura física, isolada e distante da arquitetura 

organizacional, acaba se resumindo em estética e plástica ou seja, distante e 

menor do ponto de vista da utilização da ciência como algo voltado para homem. 

A arquitetura organizacional isolada perde a razão de ser. 

IV Como a arquitetura física afeta o desempenho de um novo projeto organizacional? 

R.: A· arquitetura física é o resultado "espetacular" do projeto organizacional. Não 

pode haver um desconhecimento por parte da arquitetura física do projeto 

organizacional, impedindo inclusive possíveis reorganizações, crescimentos, etc. 

O futuro das arquiteturas passa, necessariamente, pela total integração das 

equipes (tradicional/física e organizacional). 
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Professor Marcelo Milano FalcãO* 

1 Da mesma forma que na Arquitetura Física (tradicional), temos uma discussão "filológica", ou 

seja, de aprofundamento e de confronto dos vários significados dos termos moderno, pós

moderno, clássico (ou melhor, tradicional), podemos na arquitetura organizacional, não 

somente fazer uma relação entre a terminologia das duas arquiteturas, como estender a 

discussão sobre a confusão gerada pela falta de discussão da questão, se é que existe nas 

escolas administrativas, e, ainda discutir o processo inconsciente ou de contaminação 

programada, inviabilizando a comunicação correta dos projetos pela ausência da precisão 

terminológica? As pessoas não podem comunicar-se, entender-se ou transmitir 

mensagens. 

R.: Sim. Entretanto, em primeiro lugar, é preciso chamar atenção para o fato de que 

esta discussão já existe no âmbito da Administração, mais especificamente na 

sub-área denominada Estudos Organizacionais, aproximadamente desde o final 

da década de 80. Uma obra seminal, neste sentido, é o livro Modern 

Organization: organization studies in the postmodern world, de Stewart Clegg, 

publicado em 1990 pela editora Sage, de Londres. Portanto, não há falta de 

discussão sobre pós-modernismo na área organizacional. O que pode estar 

faltando é simplesmente uma vinculação maior com a área de arquitetura, se 

considerarmos que isto é importante. Entretanto, chamo atenção para o fato de 

que pequenos indícios de tal discussão podem ser encontrados em obras de 

autores como Paul Thompson, um crítico das abordagens pós-modernas nos 

Estudos Organizacionais, John e Hugh Willmont. 

Em segundo lugar, deve-se chamar atenção para os rumos que tal discussão 

tomou na área de Administração, iniciando-se pela diferença entre o aspecto 

epistemológico e ontológico da questão. Do ponto de vista ontológico discute-se 

se estamos ou não estamos vivenciando um período histórico denominado pós

moderno e que formas, ou arquiteturas, nas tuas palavras, as organizações neste 

período apresentam. Há autores que defendem que sim e apresentam alguns 

casos exemplificativos (como o caso do pão francês, que me parece um bom 

'Professor da área de Administração na FGV, Doutor em Administração pela Escola de Edimburgo, Escócia. 
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exemplo, apresentado por Clegg no livro citado) e outros que não, afirmando que 

não há evidências suficientes de que o mundo seja pós-moderno. Eu participo da 

Segunda corrente, embora reconheça a existência de alguns casos isolados de 

organizações que podem ser consideradas pós-modernas - principalmente 

quando aplicamos o conceito de imbricamento (embededdeness). 

Entretanto acho que não, como disse, casos isolados que não representam a 

sociedade contemporânea como um todo. Já do ponto de vista epistemológico a 

discussão refere-se a uma forma de analisar a realidade. Aí sim, eu acho que o 

pós-modernismo, e não a pós-modernidade, tem muito contribuir. 

É uma forma de ver a realidade que implica na não aceitação de metanarrativas, 

ou de discursos dominantes, que escondem necessariamente vozes de atores 

sociais reprimidos ou discriminados. O método mais empregado para tais análises 

é o da desconstrução do discurso. Outra possibilidade é a construção de um 

discurso coerente sobre uma realidade, aceitando e assumindo posições 

filosóficas e ideológicas claras, sem, entretanto, tomar tal discurso como o único 

verdadeiro. A verdade é relativa. Existem verdades. 

Voltando um pouco à questão ontológica, para aceitarmos que exista uma 

arquitetura organizacional pós-moderna, é preciso aceitar que vivamos a pós

modernidade, pois como ensina Weber, as formas organizacionais reproduzem 

normas sociais maiores em busca da legitimidade. Assim, as organizações 

modernas tomaram a forma burocrática porque esta lhes garantia maior 

racionalidade (instrumental) e eficiência. Portanto, para aceitarmos uma 

arquitetura pós-moderna, temos que aceitar que os valores que as organizações 

reproduzem nas suas estruturas são outros que não aqueles de racionalidade 

instrumental e eficiência. 

Eu acho que nunca a sociedade e as organizações valorizaram tanto a 

racionalidade instrumental e a eficiência como hoje (com a onda neoliberal) e, 

portanto, nunca a sociedade e as organizações foram tão modernas como são 

hoje. 
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2 Com o objetivo de construir uma síntese histórica, torna-se mandatório conectar fatos 

históricos com estilos/escolas arquitetônicas e escolas administrativas. 

a) Quais são os principais fatos determinantes para a alteração da percepção da sociedade e das 

organizações e sua correlação com as escolas "arquitetônicas"? 

b) Quais são os fatos históricos que determinaram mudanças no "pensar" a arquitetura física e a 

arquitetura organizacional? 

c) Existe correlação entre esses fatos e as escolas de pensamento? 

d) Como relacionar os fatos históricos às escolas arquitetônicas (física e organizacional) e ao 

momento sócio-político ideológico? 

R.: Conheço pouco de arquitetura física, mas me parece que a década de 20 foi 

fundamental para a estruturação do movimento modernista na arquitetura com a 

escola de Bauhaus. No que se refere às organizações, penso que, em primeiro 

lugar está a Revolução Industrial (principalmente na sua Segunda onda, ou 

revolução do aço e da eletricidade - 1860 a 1914), que precedeu o surgimento 

da Administração como área de conhecimento estruturada, principalmente 

através dos trabalhos de Taylor, com foco na tarefa, e de Fayol, com foco na 

estrutura (ou arquitetura) funcional. Essa modernidade trazida pela revolução 

industrial também foi importante na obra de Weber, que construiu neste período 

toda a sua analise sobre burocracia. Não se pode esquecer que ala guerra 

mundial teve papel importante como propulsora do processo de modernização 

das fábricas e da sociedade como um todo. 

Já no final da década de 50, começa-se a prestar a atenção na dimensão 

simbólica da vida organizacional com o trabalho seminal de Philip Selznick (The 

NA and the Grass Roots) que é retomado com maior vigor a partir da Segunda 

metade da década de 70. Este fato parece coincidir com o aumento da população 

urbana e com todo uma configuração do imaginário das pessoas que fazem parte 

de uma sociedade fundamentalmente urbana e sua complexidade. As escolas que 

privilegiam abordagens comportamentais, oriundas da psicologia, no meu 

entendimento, possuem a mesma vinculação com fatos históricos do que as 
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escolas voltadas para as abordagens simbólicas. A importância atribuída às 

ciências biológicas e sua grande contribuição para o aumento do conhecimento 

sobre o homem e sua interação com os outros seres vivos na Segunda metade 

do século XX trouxe a visão biológica para a administração (sistemas abertos e 

adaptativos, etc.). Por fim, a guerra fria desencadeou uma série de abordagens 

na administração de caráter ideológico (Labour Process Ana/ysis no Reino Unido 

e, com menos força nos EUA, e os trabalhos de autores como Maurício 

Tratenberg no Brasil). 

3 Necessidade a partir da síntese histórica, de ater-se à exigência basilar de clareza e 

agilidade. Temos este problema nas arquiteturas física e organizacional. Temos intelectuais 

envolvidos neste processo, se entendermos por intelectuais os cultores da obscuridade. 

a) Como, a partir da formação dos profissionais, ainda na graduação, facilitar o entendimento 

sobre a necessidade de clareza e agilidade nos projetos físicos e organizacionais? 

b) Como produzir a interação curricular entre administradores e arquitetos? Isto será suficiente 

para minimizar o "obscurantismo'? 

c) Como, em última análise, minimizar este abismo entre pessoas comuns e funcionários das 

organizações em relação a tais questões, se é que existem? 

R.: Acredito que uma maior ênfase em disciplinas como Análise Organizacional (ou 

qualquer outro nome que se dê a ela, como Diagnóstico e Modelagem 

Organizacional ou mesmo Arquitetura Organizacional) é fundamental. É nesta 

disciplina que se aprende que uma organização não pode escolher livremente a 

forma que vai tomar. Esta escolha é limitada. O que influencia as formas 

organizacionais são vários elementos que constituem a natureza da atividade que 

vai se desenvolver na organização, bem como o ambiente na qual ela vai operar. 

Assim, não deve estruturar-se na forma flexível se ela desenvolve atividades de 

natureza repetitiva e rotineira e opera em ambiente estático. Neste caso, a única 

coisa que ela vai conseguir é ser menos eficaz do que as concorrentes e obter 

menos legitimidade ambiental. Não se pode esquecer outros elementos 

extremamente importantes como o poder, a tecnologia, o tamanho, a estratégia, 
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etc., que de fato vão, em conjunto, definir uma forma organizacional. No seu 

entendimento, a arquitetura física não pode ir de encontro a esses princípios 

básicos sobre como organizar e estruturar, sob pena de concorrer para o fracasso 

da atividade organizacional. 

4 Qual é de fato a função dos arquitetos, físicos e organizacionais? 

a) A partir de três modos de exercer essas funções, conforme descrito nesta dissertação 

(profissional, gerencial ou artístico), como relacionar esses modos entre os arquitetos 

(físico e organizacional) e qual o real significado desses modos, se é que existem na sua 

opinião? 

R.: A função dos arquitetos organizacionais é , sem dúvida, desenhar estruturas que 

obedeçam aos princípios citados acima. É simplesmente uma questão de 

conhecimento e competência profissional. Penso que isto seja possível sem se 

descuidar, evidentemente, da estética do belo, que me parece importante para 

que se possa viver e trabalhar nas organizações em um ambiente aprazível, que 

não seja completamente destituído de aspectos que conferem certa humanidade 

para o árido e árduo mundo das organizações. 

QUESTÕES ABERTAS (OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO) 

I Qual a correlação entre a arquitetura física (tradicional) e arquitetura organizacional no 

desenvolvimento de novos projetos arquitetônicos e organizacionais? 

R.: A relação que me parece existir é a dependência ambiental, que pode ser 

interpretada de diversas maneiras. Uma delas é a questão estética relacionada à 

moda, que faz com que os edifícios em que operam organizações estejam de 

acordo com os padrões de construção da época que, por sua vez, refletem 

movimentos arquitetônicos. Veja-se, por exemplo, o prédio da Fundação Getúlio 

Vargas no Rio de Janeiro, um clássico exemplo de arquitetura modernista 

brasileira, que reflete claramente os padrões da época da sua construção. 

Outra forma de se interpretar a dependência ambiental, mais especificamente no 

que se refere à estrutura organizacional, diz respeito à velha questão weberiana 
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da buscada legitimidade através da reprodução das normas vigentes, o que me 

parece ocorrer tanto na arquitetura física como na organizacional, embora de 

forma às vezes diferente, dadas as especificidades de cada área do 

conhecimento. 

II Podem arquitetura física e arquitetura organizacional aprender mutuamente? 

R.: Acredito que sim. Os estudiosos organizacionais podem passar aos arquitetos, 

por exemplo, os critérios técnicos que devem ser obedecidos na construção de 

uma organização e os arquitetos podem contribuir com a criação de espaços 

mais humanos. O resgate do humanismo é, na minha opinião, o grande desafio 

da Administração no novo século. Não me refiro ao humanismo reduzido das 

ciências comporta mentais e da psicologia organizacional que, na verdade, de 

humanista não têm nada. Refiro-me ao humanismo como postura filosófica. 

III Até que ponto arquitetura física e arquitetura organizacional se desenvolveram através dos 

mesmos fatos históricos? Existe correlação histórica? 

R.: Penso que a modernidade foi o grande fato histórico que influenciou as duas 

áreas. Já a pós-modernidade, na Argentina, parece ter influência maior do que 

nos estudos organizacionais, pelo menos do ponto de vista ontológico. 

Já no que se refere à epistemologia, o pós-modernismo parece Ter uma 

influência mais significativa nos Estudos Organizacionais. 

IV Como a arquitetura física afeta o desempenho de um novo projeto organizacional? 

R.: Se a arquitetura física não estiver em harmonia com os princípios básicos de 

organizar, ela pode ser um elemento impeditivo da eficácia organizacional. Caso 

contrário, não. Para mim o mais importante, no momento, é a contribuição 

humanista que a arquitetura física pode oferecer aos Estudos Organizacionais. 
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Professor Bianor Cava/cantr 

1 Da mesma forma que na Arquitetura Física (tradicional), temos uma discussão "filológica", ou 

seja, de aprofundamento e de confronto dos vários significados dos termos moderno, pós

moderno, clássico (ou melhor, tradicional), podemos na arquitetura organizacional, não 

somente fazer uma relação entre a terminologia das duas arquiteturas, como estender a 

discussão sobre a confusão gerada pela falta de discussão da questão, se é que existe nas 

escolas administrativas, e, ainda discutir o processo inconsciente ou de contaminação 

programada, inviabilizando a comunicação correta dos projetos pela ausência da precisão 

terminológica? As pessoas não podem comunicar-se, entender-se ou transmitir 

mensagens. 

R.: Existe e não é fácil definir com precisão o que é pós-moderno, pois estamos 

vivenciando estas questões. Em relação ao clássico, vivíamos dentro do processo 

hierárquico e isto evolui para a especialização, buscando a alteração do privilégio 

do horizontal em relação ao vertical na organização. 

Os espaços passam a interferir de forma marcante nestas questões do clássico, 

moderno e pós-moderno se permeando ao longo do tempo. 

2 Com o objetivo de construir uma síntese histórica, torna-se mandatório conectar fatos 

históricos com estilos/escolas arquitetônicas e escolas administrativas. 

a) Quais são os principais fatos determinantes para a alteração da percepção da sociedade e das 

organizações e sua correlação com as escolas "arquitetônicas"? 

b) Quais são os fatos históricos que determinaram mudanças no "pensar" a arquitetura física e a 

arquitetura organizacional? 

c) Existe correlação entre esses fatos e as escolas de pensamento? 

d) Como relacionar os fatos históricos às escolas arquitetônicas (física e organizacional) e ao 

momento sócio-político ideológico? 

R.: Valores e pensamentos preponderantes em certos momentos, determinam um 

novo pensamento organizacional. 

13 * Professor de Administração da FGV, Mestre em Administração pela Southern Californla University, Diretor da EBAPE. 
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3 Necessidade a partir da síntese histórica, de ater-se à exigência basilar de clareza e 

agilidade. Temos este problema nas arquiteturas física e organizacional. Temos intelectuais 

envolvidos neste processo, se entendermos por intelectuais os cultores da obscuridade. 

a) Como, a partir da formação dos profissionais, ainda na graduação, facilitar o entendimento 

sobre a necessidade de clareza e agilidade nos projetos físicos e organizacionais? 

b) Como produzir a interação curricular entre administradores e arquitetos? Isto será suficiente 

para minimizar o "obscurantismo'? 

c) Como, em última análise, minimizar este abismo entre pessoas comuns e funcionários das 

organizações em relação a tais questões, se é que existem? 

R.: O currículo de administração contém uma grande diversidade de conhecimento, e 

na área social, muitas matérias sensibilizam o indivíduo para questões bastante 

compreensivas. Os currículos levam consigo o conhecimento da época, e as 

discussões através destas matérias, trazem para sala de aula o que ocorre no 

âmbito dos espaços organizacionais. 

4 Qual é de fato a função dos arquitetos, físicos e organizacionais? 

a) A partir de três modos de exercer essas funções, conforme descrito nesta dissertação 

(profissional, gerencial ou artístico), como relacionar esses modos entre os arquitetos 

(físico e organizacional) e qual o real significado desses modos, se é que existem na sua 

opinião? 

R.: No universo do trabalho, a função de arquitetos físicos e organizacionais é 

desenhar estruturas que favoreçam os esforços cooperativos necessários à produção 

de políticas, bens e serviços, dando conta das dimensões humanas e tecnológicas 

desta empreitada, sobretudo as humanas. 

QUESTÕES ABERTAS (OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO) 

I Qual a correlação entre a arquitetura física (tradicional) e arquitetura organizacional no 

desenvolvimento de novos projetos arquitetônicos e organizacionais? 

R.: Existe uma correlação forte entre as duas dimensões no mundo do trabalho. Este 

mundo demanda uma disposição física e organizacional. 
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Esta racionalidade exigida é entendida também como atendimento às 

necessidades da especialização do trabalho, da autoridade, das relações 

externas e dos aspectos integrativos no mundo do trabalho. 

A natureza das tarefas guarda uma relação com a arquitetura física, o processo 

decisório, os recursos humanos, o fluxo de conhecimento e informações. 

A informática apresenta novas questões ao conceito de escritório aberto, 

levando-nos a novos questionamentos ao não privilegiar o contexto "face a 

face". 

As correlações existem, mas as soluções evoluem no tempo, no contexto do 

universo da sociedade e das organizações, do conhecimento, da informação e 

sobretudo, das possibilidades tecnológicas em contraste com a dimensão das 

relações humanas. 

II Podem arquitetura física e arquitetura organizacional aprender mutuamente? 

R.: Sim, podem aprender mutuamente. São leituras que encontram determinados 

conceitos universais e comuns, embora partindo de sensibilidades diferenciadas. 

O conceito de integração é comum às arquiteturas física e organizacional no que 

se refere a ambientes sociais de trabalho. 

Cabe o exemplo de hotéis, onde a dimensão de movimento, de integração de 

ambientes variados é importante. 

No âmbito organizacional, a integração do trabalho é fundamental e requer 

soluções arquitetônicas para o estímulo motivacional, fluxo de informações, 

supervisão, etc. O objetivo é único e diz respeito ao sentimento humano, ao 

relacionamento entre pessoas, ao bem estar. Sendo o objeto comum, podem as 

duas arquiteturas buscar significado e aprender mutuamente. 

III Até que ponto arquitetura física e arquitetura organizacional se desenvolveram através dos 

mesmos fatos históricos? Existe correlação histórica? 
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R.: Sem dúvida. A Igreja tem um significado grande, no sentido de organização de 

construção institucional. A arquitetura física teve um papel importante na 

estruturação da Igreja como instituição refletida nos mosteiros, nas catedrais, 

através dos tempos. 

Nos palácios, onde a arquitetura e as obras de arte relacionam os poderes 

Divinos com os do monarca e é estabelecida uma identidade simbólica entre o 

monarca e Deus. 

Fatos históricos vão criando uma relação entre arquitetura física e 

organizacional. O ataque deplorável ao WTe buscou o simbolismo de uma 

agressão à grandiosidade arquitetônica de um universo institucional, de poder 

econômico-financeiro igualmente grandioso. 

Infelizmente, o novo milênio foi inaugurado com um fato histórico de proporções 

trágicas, que diz respeito a esta relação entre arquitetura física e arquitetura 

organizacional. 

IV Como a arquitetura física afeta o desempenho de um novo projeto organizacional? 

R.: As relações não são simples, pois a evolução do mundo organizacional vai se 

alterando, principalmente em relação à questão da tecnologia. 

A interpretação não é trivial, provocando uma nova dinâmica do pensar estes 

novos ambientes. 

Estamos vivendo um momento de significativas mudanças no cenário 

organizacional, em que a arquitetura física faz uma mediação entre a introdução 

de novas tecnologias e seu uso nos processos de cooperação humana no 

trabalho, que envolvem aquelas questões que já vimos: autoridade, 

especialização, comunicação, controle, etc. 
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Teoria Clássica Relações 
Neoclássica Burocracia Estruturalista Comportamental Sistemas Conti ngência Administrativa Humanas 

Ecletismo; tarefas; Ambiente e 

Ênfase 
Tarefas e 

Pessoas 
Estrutura Estrutura e 

Pessoas e Ambiente Ambiente 
Tecnologia sem 

Estrutura 
pessoas e 

Organizacional Ambiente desprezar tarefas, estrutura 
pessoas e estrutura 

Variável 
Abordagem da 

Formal Informal Formal e Informal Formal Formal e Informal Formal e Informal Como sistema 
dependente do 

Organização ambiente e da 
tecnologia 

Conceito da Estrutural Sistema Social / Sistema social com 
Sistema social Sistema social 

Sistema social Sistema Aberto e como conjunto de construído e Sistema Aberto Organização Formal/Cargos Conjunto Papéis objetivos 
funções reconstruído 

cooperativo e racional Sistema Fechado 

Defensores 
Taylor; Fayol; Mayo; Follet; Drucker; Koontz; Weber; Merton; Etzioni; Thompson; Simon; McGregor; Katz; Kahn; Thompson; 

Emerson Cartwright Humble Selznick Blau Argyris Johnson Lawrence; Lorsch 

Engenharia 
Abordagem Abordagem 

Características da Ciência Social Técnica Social Sociologia da Sociedade de Ciência Comporta mental Sistêmica; Contingencial; 
Administração 

Humana / 
Aplicada Básica / Objetivos Burocracia Organizações Aplicada Administração Administração 

Produção 
de Sistemas Contingencial 

HOMEM 
Concepção do HOMO 

HOMO SOCIAL 
ORGANIZACIONAL HOMEM HOMEM HOMEM HOMEM 

HOMEM COMPLEXO 
Homem ECONOMICUS E ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVO FUNCIONAL 

ADMINISTRATIVO 


