287

Instituto Para o Ensino Cristao
Departamento de Educa~ao da Associa~ao Geral da IASD

A IGREJA E A EDUCACAO ADVENTISTA NO BRASIL SOB A
PERSPECTIVADA ORGANIZA<;AO CONTEMPORANEA

Por
Valdir Jose dos Santos
Instituto Adventista de Ensino do Nordeste - IAENE

502-02 Institute for Christian Teaching
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, MD 20904 USA

Preparado para o

29° Seminario Internacional de Integra~ao Fe e Ensino
Realizado no
Centro U niversitario Adventista
Eng. Coelho, SP - BRASIL

288
2

1. INTRODUCAO:
0 principal estimulo para constru~o deste artigo, alem do cumprimento do requisite como
participante do Seminario de Integra~io Fee Ensino, e a oportunidade de discutir a realidade
organizacional adventista, focalizando de modo especial seu sistema de educacio, sob a otica
da organiza~o contemporanea. Adventista ha mais de 30 anos, nos ultimos quatro como
obreiro, tenho prestado minha colabora~io ao processo de transi~io que se inicia nesta
organiza~o a luz de uma vivencia profissional anterior em outra esfera do mercado de
irabalho. Neste artigo, situo como pano de fundo as nuances do processo de adapta~o entre
minha experiencia anterior, em atividades estrategicas eo atual cargo tambem estrategico, na
organiza~o adventista. Neste contexto, destaco como impact~ mais significative, a
convivencia com a cultura organizacional e o modelo de gestio, haja vista meu
condicionamento a urn rnodelo diametralmente oposto ao praticado na "obra", em que a
cultura tomava como referencia outros pressupostos. Esta nova realidade, me colocou de
frente com urn quadro singular, ao protagonizar o seguinte dilema: "aben~oar ou
amaldi~oar os

paradigmas da organiza~io contemporanea?"

Esta e sem duvida a questio central deste enfoque, vez que, ao exercer urn papel estrategioo
enquanto formador de opiniio, no plano da educa~io superior num curso de administra~o,
deparei-me com a necessidade de balizar o comportamento organizacional e a postura
estrategica da institui~io que dirijo numa linha inovativa e de vanguarda a partir desses novos
paradigmas. Diante desse quadro, percebi que tanto o modelo de gestio como a propria
cultura da organiza~o adventista, cujo significado e extraordinario, na sua implementa~o~
divergem em diversos aspectos com o corolario contemporaneo das organiza~es. Esta
dialetica, complexa porem interessante, transversaliza os estudos organizacionais imbricandoos aos ciclos de seu desenvolvimento e evolu~o, relacionando-os com o pensamento
estrategico-empresarial vigente e projetado. Posto este cencirio, pretendo com este artigo,
construir urn arco de correla~es dessa realidade frente a cultura e ao modelo de gestio
praticados na organiza~o adventista, e de modo especial no seu sistema de educa~o,
inserindo neste contexto a integra~io fe e ensino.
Assim, no ambito dos estudos organizacionais, QUINTELLA (2000i revela a partir de Marx
e Engels (1848), que a questio da inova~io, e sua vincula~io atecnologia, e aos modelos de
gestio emergentes, e tao remota quanto os estudos empiricos dessa ciencia, recorrendo aos
seus principais precursores, tais como Fourrier, Simon, Weber, Taylor e Fayol. Por outro
lado, CHIAVENATO (1998i reporta-se a propria Biblia fazendo alusio a inova~io nos
principios de gestio utilizados por Moises, a partir dos aconselhamentos de Jetro, diante de
urna nova realidade, destacando-se entre estes a sele~o de lideres e as bases para delega~o.
Contemporaneamente autores como ANSOF (1993i, DRUCKER (1999)4, e POR1ER
(1999)5, alem de outros, indicam o valor estrategico dos novos paradigmas organizacionaiss
especialmente nas pr6ximas decadas, sinalizando uma ruptura ainda maior entre os p6los que
consubstanciam o objeto de nossa abordagem.
No tocante aos estudos da filosofia organizacional adventista, ai inserida a missio do sistema
educacional, o fundamento e a cosmovisio do universo, cujos os conceitos sao orientadores
do comportamento humano, conforme AGUILAR (1997t. 0 Teismo, uma das cosmovisoes
do presente, da suporte a missio da igreja e do sistema educacional, que conforme WHITE
(1997f, tern como prop6sito singular "restaurar no homem a imagem do seu Autor, leva-lo
de novo a perfei~io em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espirito e
alma para que se pudesse realizar o proposito divino de sua cria~io - tal deveria ser a obra da
redenyio. Este e o objetivo da educa~ao, o grande objetivo da vida".
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Diante dessa realidade, este artigo tra~a urn paralelo entre a evolu~ao dos estudos
organizacionais, seus novos paradigmas e a realidade organizacional do sistema adventista de
ensino, destacando de forma especial o processo de integra~ao fee ensino. Nesta constru~o,
aborda-se na primeira parte a evolu~ao dos estudos organizacionais e seus reflexos nos
modelos de gestao, dentro do contexto do crescimento da economia mundial. Em seguida,
analisa-se a realidade organizacional contemporanea a partir da reflexao em torno dos
movimentos hist6ricos e economicos, fazendo uma ponte a etapa em que faz-se uma analise
em torno da realidade organizacional adventista, e como ja citado, centrada no seu sistema
educacional. Precedendo-se as considera~oes finais, destaca-se a pratica da integra~ao fe e
ensino como urn diferencial competitive para o sistema educacional adventista, ficando para
a ultima parte as indica~oes de propostas de mudan~as no modelo de gestao praticado nesse
sistema. Assim, considerando o que afirma AGUILAR (I 997)8 ''todo o conhecimento
cientifico e compativel com o ensino sagrado da Biblia", parte-se desse pressuposto,
concluindo-se a priori que e perfeitamente possivel uma convivencia harmonica entre p6los
organizacionais em foco, com prevalencia para o enfoque Cristocentrico do Teismo.

2. OS ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E SUA EVOLUCAO
Considerando que o enfoque e a organiza~ao contemporanea, esta segundo SELZINICK
9
( 1967) e sem duvida urn agente economico e tambem social, sendo portanto urn organismo
de extrema complexidade. Fundamenta-se numa estrutura formal expressa na racionalidade
de seus sistemas, todavia ao mesmo tempo, e informal a partir da sua efetiva dependencia do
ser humano. Este contexto aplicado tambem a organiza~ao adventista, no ambito deste
enfoque nos permite proceder uma analise ainda que superficial, acerca da natureza
descontinua do crescimento economico mundial, atrelando-o ao fenomeno do
deselivolvimento e da evolu~o . dos estudos organizacionals. Esta analise baseada em
BESSANT (1991) 10 adaptada dos estudos do economista russo Kondratiev em 1925, revela a
periodicidade dos ciclos de desenvolvimento, servindo como base te6rica e ilustra~io a
reflexao que sera desenvolvida dentro da proposta deste trabalho. 0 autor apresenta
inicialmente urn quadro que demonstra as "ondas de Kondratiev", de aproximadamente 50
anos, que nio obstante sua imagem tecinco-economica, vincula-se diretamente a evolu~o
das organiza~oes.

Quadro 1: Ondas longas de Kondratiev: caracteristicas principais (adaptado de
Bessant, 1991 complementado por Santos, 2002)
Periodos de
Prosperidade
Fatores
Clllsters de

tecnologias

Revolu~o

Industrial
(1770 -1820)
Mecaniza~io

Prosperidade
Vitoriana (1840
-1870)
Maquinasa
vapor;
Estradas de
feiTO

BeUe-epoque
(1890- 1930)
Engenbaria
eletricae
outrasEng.
Pesadas

Industrias
carreadoras

Algodio;
Ferro

Carvio;
Transporte

A~

Industrias
embriomirias

Motoresa
vapor

Industria
qui mica

Aluminio;
Materiais
sinteticos

Anos Dourados
(1950- 1970)
Produ~aoem

massa

Anosde
Transi~o

(1970- 2000)

Informatica e
Eletroeletronica
Informa~io

e
telecomunicatio
Biogenetka
Computadores;
Biotecnologia
Automa~ao
Ci@ncia da vida
Energia
(petr6leo)
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Interpretando este quadro de forma inovadora, o economista austriaco, Schumpeter ( 1982) ,
o classificou de "fenomeno da inova~io tecnologica" caracterizando-o como o principal
drive da ascensao do capitalismo e como tal, das organiza~es. Este pressuposto, rompe o
paradigma neoclassico, determinando urn novo conceito de competitividade bern como uma
nova trajet6ria para as organizacoes. Destaca-se nessa nova realidade, a figura do
empreendedor como alavanca principal do desenvolvimento e da inovacao, criando
oportunidades, consubstanciando a acumulacao capitalista, ao partilhar novas possibilidades
de neg6cio no seu macro ambiente. Conclui-se portanto, que as ondas de novos neg6cios, a
reboque dos novos paradigmas, produzem sensiveis mudancas nos estudos e, por extensao.
no comportamento organizacional, servindo de base para esta reflexao.

2.1 AS ONDAS E SEUS REFLEXOS NA ORGANIZACAO:
A primeira onda, caracteriza-se pelos impactos produzidos a partir da introduefio da
maquina de fiar e do tear mecinico, ainda no ambiente da primeira Revolucao Industrial.
Surgem assim, OS primeiros movimentos ligados a questao da produtividade, da qualidade,
claro de modo ainda incipiente, atrelados aos estudos quanto aimportancia do planejamento e
da divisao do trabalho. Percebe-se nesse primeiro momento, que a inovacao tecnol6gica da
mecanizacao impulsiona os estudos que visam a reconfiguracao do que chamei anteriormente
de modelo de gestiio.
Outros precursores da Teoria Organizacional, partem para a ofensiva a partir da motivacio
evolutiva. Charles Fourier, e o Conde. Sant-Simon, ainda no seculo XIX, publicam o
"Organizador eo Sistema Industrial", antecipando-se aos estudos de Taylor e de Weber, na
primeira metade do seculo XX.
A segunda onda, caracterizada pelo advento da maquina a vapor, das industrias do carvio e
do transporte, marca o periodo de 1840 a 1870 em que as principais vertentes de aplica~io
dos estudos te6ricos em gestio ja estavam em pnitica, decorrentes dos esforcos anteriores.
A expectativa era que os sistemas de gestao agora implantados, fossem capazes de promover
e difundir este novo cluster tecnol6gico. Esses movimentos tiveram influencia decisiva na
mudanfa dos padroes de gestiio da epoca, com repercussao direta na administracao
govemamental. Neste contexto, surgem . novas e grandes empresas e as organizacoes se
complexificam, tomando-se visivel a relacao entre a mudanca tecnol6gica e seus efeitos no
plano do mercado e os sistemas de gestao, abrindo espaco a nova onda, e ao avanco do
pensamento cientifico organizacional.
A terceira onda, caracterizada pelo crescimento da siderurgia, no periodo de 1890 a 1930,
como parte da difusao do cluster das engenharias pesadas, e responsavel pelo inicio dos
movimentos da chamada administracao cientifica. Assim, Taylor se envolve na questao dos
metodos de trabalho e sua racionalizaefio buscando cada vez mais a eficiencia organizacional,
partindo do pressuposto que deveria haver as cabecas pensantes e as cabecas executantes. Ao
lado de Taylor, surge. Fayol que voltou-se para o conceito anatomico da organizacao
pensando em estrutura e divisao do trabalho dentro de uma 6tica de analise 16gico-dedutiv~
partindo para estabelecer principios que conduzissem a uma boa administra~io.
Com base nesses novos conceitos administrativos surge a linha de montagem da Ford Motor
Company, que representou alem de urn avanco, a materializacao do sucesso dos estudos de
Taylor e Fayol, atraves da visao empreendedora de Henry Ford. Ampliando a visao dos
estudos da chamada administracao cientifica, surge Max Weber estendendo-os as demais
organizacoes, atraves da construcao do modelo burocratico que ao seu ver, era o ideal. Era o
apice da eficiencia produzida pela escola cientifica de administracao, e tambem o inicio de
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seu declinio. Atraves de seus estudos, Weber identificou tambem que este modelo poderia
ser aplicado ate a vida humana mecanizando as atividades. Era o limite, e tomou-se
insustentavel!
A reinterpreta~io das ondas de crescimento, atraves de Schumpeter, Freeman e Perez, destaca
que entre os "picos" de crescimento existem os "vales" que sao causados pela exaustio dos
paradigmas vigentes, colocando-se como exemplo entre outros momentos a crise de 1930,
que abriu espa~o para a chamada Escola de Rela~oes Humanas, como contraponto a linha da
Escola da Administra~io Cientifica que caracterizava o homem-maquina, esta enfatiza o
homem-social.
A quarta onda, e caracterizada por diferentes aspectos entre os quais destacam-se: o dominio
da produ~o em massa, e como tal o crescimento das industrias do petr61eo e da
petroquimica. No que diz respeito as inova~oes administrativas surgem as grandes
corpora~oes multinacionais, novas escolas de pensamento organizaciona~ sendo o embriio
dos estudos de pensamento estrategico empresarial estruturado. No plano economico
destaca-se o "fordismo", como modelo de regula~o, produto da globaliza~io atrelada as
corpora~oes transnacionais. Esta quarta onda, marcada pelo p6s-guerra, da nova enfase ao
conceito de produ~io, propicia altas taxas de emprego e consubstancia a crescente
formula~ao de novas teorias administrativas, a partir da Escola das Rela~oes Humanas, e
logo em seguida a Escola Comportamental da Administra~io. Neste contexto, surgem os
estudos preliminares sobre Cultura Organizacional, que se desenvolvem no final da decada de
60, evoluindo adecada seguinte a partir da necessidade de se analisar as causas de diferentes
performances entre empresas americanas e japonesas. Pode-se dizer que e o inicio da era da
Qualidade, baseada em teses americanas, porem implementadas com sucesso no Japio.
No bojo dessas novas linhas de pensamento organizacional, ainda na decada de 50 surge o
Planejamento de Longo Prazo que se caracteriza como o precursor do Planejamento .
Estrategico, que emerge na decada de 60. Aparece nesse periodo Peter Drucker que surge
com a pergunta: Quale o seu negocio? Equal deveria ser? A quarta onda ainda e ber~ da
Escola de Pensamento Estrategico Empresarial cujas palavras chave, seriam for~a,
fraquez,a, oportunidtule e ame~a, que caracterizam o modelo, buscando na analise intema e
extema os referenciais para defini~io de estrategias empresariais. MINTZBERG (1978i 2
~lassifica a estrategia como decisio deliberada a ser implementada a partir de urn plano que
por sua vez e decorrente de uma. ancilise ou de urn design conceitual. 0 conceito de
planejamento estrategico desenvolve-se em concomitancia a abordagem organizacional
denominada de funcionalisnw sistemico, ou abordagem dos sistemas abertos, que considera
as organiza~es como sistemas organicos, rompendo de vez com a fundamenta~o
mecanicista, oriunda da teoria classica.
Ainda no ambito da Quarta Onda, destaca-se uma serie de outros estudos que foram
desenvolvidos nesta linha, sendo preponderante a nova teoria organizacional, denominada
contingencial, cuja ideia subjacente era de que nio havia a melhor forma de organizar, tudo
dependia de urn conjunto de fatores determinados pelo ambiente em que a organiza~ao
estava inserida.
Neste contexto, se insere o apice dos modelos de gestio pela Qualidade Total, implementados
com sucesso no Japio, a partir de urn modelo de gestio participative, que projetou esse pais
como potencia industrial e referencia em qualidade e produtividade, amea~ndo a hegemonia
norte americana. Outros movimentos na decada de 70, alavancam estudos incrementais na
linha do pensamento estrategico empresarial, caracterizados pela inser~o da Sociologia
Organizacional no bojo do seu conteudo. Entende-se que as estrategias seriam apenas
parcialmente deliberadas e tambem parcialmente emergentes, havendo portanto uma
continua int~iio entre contexto, conteudo e processo. Esta sinergia conduz o ambiente
academico a constru~io de uma nova visio do conceito de administra~o estrategica,
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tornando-a mais fluida e abrangente considerando nao somente as variaveis tecnicoeconomico-informacionais mas tambem os aspectos psico-sociol6gicos, politicos e
mercadol6gicos. E a sociologia das organiza~oes conquistando seu espa~o, ate entao
desprezado pelos estudiosos de estrategia empresarial.
A Quinta Onda, nao fica tao explicita no texto, todavia seguindo a linha de raciocinio do
autor, caracteriza-se pelas transforma~oes decorrentes da industria da informatica e da eletroeletronica, sendo tambem marcada pelas recessoes nos Estados Unidos e Japao. No plano das
inova~oes administrativas, destaca-se uma abordagem avan~ada de estrategia competitiva
mais contemporinea partir de PORTER (1986) 13 • Esse modelo incorpora os conceitos de
"ambiente competitive" a partir das praticas emergentes de Balanced Scorecard, em que se
destaca o processo ciclico de alinhamento entre Estrategia, Tecnologia, Organiza~io e
Gestio. Assim como nas ondas, em especial nas de Kondratiev, temos picos e vales, ao meu
ver a esta quinta onda caracteriza-se pelos arranjos sinergicos dos determinantes do processo
ciclico a que nos referimos antes, no horizonte cronol6gico do final do seculo XX e inicio do
seculo XXI. Neste contexto, projeta-se a Sexta Onda a partir da biogenetica, bio-engenharia,
dos trangenicos, e das clonagens ou ainda, das ciencias da vida, atreladas a preocupa~o com
a gestio ambiental e a sustentabilidade, como acentua o autor na fase conclusiva do seu
artigo.

2.2 A REALIDADE ORGANIZACIONAL CONTEMPORANEA:
A presente analise deixa claro que a compreensao hoje conferida pela perspectiva hist6rica
desde o inicio do seculo XX, mostra que o estudo e a pratica nas organiza~s
contemporineas diferem em muito desde entao. A organiza~io contemporinea focaliza a
sexta onda como uma sequencia evolutiva da quarta e quinta, projetando uma fulminante
revolu~o silenciosa qu~ ja esta ocorrendo. Dessa forma, e imperioso que as organiza~oes
adotem modelos de gestio que, balizados nas suas missoes, visoes e cultura, bern como nos
paradigmas emergentes, representem o sustentacula e sobretudo a efetividade de suas
trajet6rias, garantindo-lhes no minimo a sobrevivencia.
Considerando que a questio central deste trabalho e a dialetica entre padrio de cultura e
modelo de gestio, a realidade organizacional contemporinea orientada pelos paradigmas
vigentes indica a forte hip6tese de que ha uma inegavel rela~io com caracteristica biunivoca,
entre alguns fatores determinantes eo sucesso das organiza~oes (fig. a seguir), e que estes
influenciam-se entre si, caracterizando urn modelo circular, assim representado

Figura 01
Tecnologia I Ambiente

Estrategia

I

~o e Gestilo
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Esta hip6tese alem de ser fundamentada na analise anterior, consubstancia-se atraves de urn
conjunto de casos 'de sucesso. No ambito do sistema educacional adventista, destaco a
experiencia ainda inicial porem exitosa que tenho acompanhado no IAENE - INSTITUTO
ADVENTISTA DE ENSINO DO NORDESTE, que a partir do impacto da implanta~o das
novas Faculdades, vern exercitando a estrutura~o de urn modelo no qual se ressalta a
influencia da tecnologia e do ambiente sobre as estrategias, ficando claro que essas ultimas,
tanto no plano dos neg6cios quanto no plano corporativo, tern grande importancia no
processo de desenvolvimento e crescimento organizacional. Esta hip6tese leva a conclusao
que na proxima onda, isto e a sexta, o cluster tecnol6gico que impulsionara as futuras
concepyoes organizacionais certamente influenciara as estrategias e estas retroalimentarao as
inovayoes, tornando-se urn ciclo na medida em que se repetem e extrapolam todos os limites
da prospec~o cientifica.

3. A REALIDADE ORGANIZACIONAL ADVENTISTA
A aruilise da realidade organizacional adventista, mesmo procedida de modo superficial face

a natureza deste artigo, remete 0 debate a configurayao de sua celula principal que e a lgreja
Adventista do Setimo Dia. A partir dessa celula emerge toda a arquitetura de atividades, cuja
referencia e a missao e a visao adotadas no plano mundial, que tern como fundamento o
pressuposto cristocentrico, expresso da seguinte forma:
" A missio da lgreja Adventista do Setimo Dia e proclamar a todas as pessoas
o Evangelho eterno no contexto da mensagem angelica de Apocalipse 14: 612, convidando-as a aceitarem a Jesus como seu Salvador pessoal e a uniremse a sua lgreja; e assistindo-as e edificando-as espiritualmente na preparayao
para
Sua
breve
volta."
REGULAMENTOS
ECLSIAsTICOS
14
ADl\11NISTRATIVOS (1998)
Esta missao, que baliza o comportamento e a postura organizacional de todos os subsistemas
da organizayao, tern sua proclama~o dirigida pelo Espirito Santo, sendo implementada
atraves dos seguintes Ministerios:
1. Ministerio da pregayao, que parte da aceita~o da comissao do Senhor registrada
em Mateus 28: 18-20, anunciando a todo o mundo a mensagem do amoroso Deus,
revelado na morte expiat6ria de Seu Filho. E, reconhecendo na Biblia a infalivel
revelayao da vontade de Deus, incluindo a Segunda Vinda de Jesus e a permanente
autoridade de sua lei, destacando-se o Sabado como dia de repouso.
2. Ministerio do ensino, que reconhece o desenvolvimento da mente e do carilter
como essencial no plano de reden~o de Deus, considerando a compreensio
madura de Deus e de nossa relayao com Ele, com sua palavra, e com o universo
criado.
3. Ministerio da sanidade, que afirma a enfase biblica sobre o bern estar integral da
pessoa, com prioridade a preservayaO da saude e da cura da enfermidade e, por
meio de nosso ministerio aos pobre oprimidos, em cooperayio com o Criador em
Sua compassiva obra de restaurayao.
Ao lado desta missao, a Igreja Adventista do Setimo Dia adota a seguinte visio:
"Em harmonia com as grandes profecias das Escrituras, entendemos que o
climax do plano de Deus e restaurar toda Sua criayao a completa harmonia
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com sua propria vontade e justi~a." REGULAMENTOS ECLESIASTICOS
ADMINISTRATIVOS (I 998) 15
No sentido. de proclamar a missao e a visao e consubstanciar seus prop6sitos, a lgreja
Adventista esta estruturada no plano mundial atraves da Associa~io Geral dos Adventistas do
Setimo Dia que e o 6rgio maximo de comando, e conduz a obra atraves das Divisoes. Estas,
sao reparti~es dessa Associa~o Geral, sendo responsaveis pela operacionaliza~ao da gestio
em determinadas areas geopoliticas distribuidas pelos diversos continentes, em harmonia com
OS regulamentos eclesiastico-administrativos da Associa~ao Geral. Vinculadas as Divisoes,
num plano hierarquico inferior, encontram-se as Unioes que representam os interesses da
organiza~o mundial num tenit6rio geopolitico mais restrito, sendo por sua vez compostas
pelas Associa~es e/ou Missoes que capilarizam-se atraves das igrejas, grupos, e institui~oes
de educa~ao e de saude, consubstanciando a tarefa de proclama~o da Missao do sistema em
todas as partes do mundo. A figura seguinte reflete a estrutura supradescrita.

Figura 02

Conferencia Geral

Divisaes

Divisoes

Divisoes

Unioes

Unioes

Unioes

Associa~es!Miss5es

Associa~es/Missoes

Associa~oes/Missoes

Igrejas e Institui~oes

Igrejas e Institui~oes

Igrejas e lnstitui~oes

Esta estrutura, eficiente na sua concep~o, e para a institui~ao fator determinante a sua
unidade, e fundamental para conduzir a organiza~ao na realiza~ao de seus prop6sitos e
cumprimento de sua missao. Convem destacar a peculiaridade de seu sistema de elei~o para
os papeis estrategicos da corpora~o, cujo processo da-se de baixo para cima, envolvendo
desde a base, isto e da igreja local no plano das Associa~es e Missoes, ate ao seu nivel mais
alto. Entretanto a sistematica ou o modelo de gestio que a impulsiona, cuja base de
orienta~o esta pautada nos REGULAMENTOS ECLESIASTICOS AD:MINISTRATIVOS
(I 998i 6, abordando de uma forma ampla e generica todos os aspectos do funcionamento do
sistema, tern urn forte cunho operacional, a luz de criterios e procedimentos, e em alguns
casos, detalhamento da base legal. Percebe-se no entanto, uma urgente necessidade de
mudan~s haja vista as inova~es que vern se processando no ambiente organizacional. Notase por exemplo a ausencia de referenciais que balizem as politicas basicas e/ou diretrizes
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estrategicas que direcionem e fundamentem o modelo, com vistas a facilitar a
implementa~io da missio e, da visao da organiza~o.
Neste sentido, conforme registramos no inicio, merece destaque especial oeste trabalho o
ministerio do ensino, que e urn componente essencial da missao, e como tal, imprescindivel
com vistas a consecu~o dos objetivos institucionais. 0 ministerio do ensino e implementado
atraves do eficiente sistema educacional adventista, cuja Missao, Visao e Objetivos
encontram-se perfeitamente alinhados com a organiza~ao superior da igreja, destacada no
inicio deste item, tendo seu prop6sito assim definido:
" Deus pretende que as institui~oes educacionais Adventistas alcancem a mais
alta norma de cultura intelectual e moral do que qualquer outra instituiQiO
dessa natureza na terra. Aos jovens deve ser ensinada a importincia do cultivo
de suas faculdades fisicas, mentais e morais, a tim de que possam nio sb
alcan~ar as mais altas conscu~es na ciencia, mas possam sobretudo obter o
conhecimento de Deus, serem educados para glorifica-Lo; que possam
aperfei~oar urn carater simetnco, e assim estarem plenamente preparados para
serem uteis oeste mundo e alcan~ar uma aptidao moral para vida imortal. "
REGULAMENTOS ECLESIAsTICOS AD:MINISTRATIVOS (1998) 17
Posta tal realidade, fica claro que tanto o sistema educacional quanto a igreja, enquanto celula
principal da organiza~o Adventista, tern na sua missao o mesmo pressuposto basico, ou sej~
os valores cristocentricos que visam restaurar na vida dos educandos a imagem do Criador.
Nosso questionamento portanto, e quanto aforma de implementayio dessa missao, haja vista
urn aspecto extremamente importante e determinante em qualquer atividade organizacional:

Quale 0 negocio?
Na exposi~ao anterior em que foi abordado o processo evolutivo das organiza~oes, na quarta
onda de Kondratiev, DRUCKER (1992) 18 situa a questio do neg6cio colocando-a como
relevante para as organiza~oes, e na sequencia, o texto reporta-se ao pensamento estrategico
empresarial em que se analisa a questio do ambiente. A partir desta analise, e com base nil
pnitica contemporanea de grandes organizaQBes, adota-se uma estrategia corporativa que
passa a ser implementada atraves de urn planejamento estrategico, sendo este balizador da
a~o organizacional ancorada numa continua integra~io entre os fatores determinantes
do sucesso organizacional (figura 1, p. 9). Voltando ao objeto de analise, pergunto: onde
esta a questio no contexto da organizayao adventista? Seguramente a questio esta no

negocio!
Assim, a partir do exposto, pode-se reiterar que as missoes do sistema educacional e da Igreja
Adventista partem do pressuposto Cristocentrico como tambem a cultura organizacional que
baliza o comportamento da organizaQio. Entretanto, a natureza de seus negocios sio
diferentes. Em linhas gerais percebe-se que a igreja, ou seja, o ministerio da pregayao, tern
seu neg6cio central baseado na "salvaQio de almas" tendo seus principais indicadores de
desempenho. Por outro lado, o sistema educacional, ou seja o ministerio do ensino, salvo uma
analise e uma discussao mais aprofundada, tern como neg6cio "a formaQio de profissionais
com competencia para a vida", sendo imprescindivel nesse contexto a salvaQio de almas e o
resgate da imagem de Cristo nos estudantes. Por sua vez, o sistema educacional tern da
mesma forma seus principais indicadores de desempenho. Diante do exposto surge a

questio: serio os indicadores de desempenho do sistema educacional iguais ao da
igreja? Ao meu ver ai esta o nexo causal do impasse entre a a~o da igreja frente aos
modelos contemporaneos.
A proposta deste ensaio nao e 0 aprofundamento desta analise e sim a construQiO de urn
paralelo que mostre a existencia de urn impasse comportamental e cultural entre a natureza
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do neg6cio da igreja e de seu sistema de educa't3o. Este impasse e critico na implemen~o
da missao e mais que isto, na defini't3o da postura estrategica da org~o e, finalmente,
na determina~ao de seu modelo de gestio. Conforme o fundamento te6rico que trata da
evolu~ao das organiza~es, existem ao Iongo do processo hist6rico picos e vales, que sao
causados pela exaustao e pela emergencia de novos paradigmas. Neste contexto, a estratCgia
que tern como fundamento a cultura, a missao os valores e a visao de futuro, deve estar
atrelada a realidade do macro ambiente, a luz dos novos paradigmas. Por sua vez, a oferta de
produtos e servi~os definidos a partir dessa realidade, deve projetar a organiza't3o no
ambiente competitive de seu neg6cio.
Diante do exposto pode-se inferir que a cultura organizacional e o modelo de gestio adotados
pela organiza~o adventista, de modo especial seu sistema de educa't3o, devem ser
repensados a luz da realidade contemporinea, tomando-se como base nao somente a
propria evolu~o dos modelos organizacionais vistos no inicio deste trabalho, mas sobretudo,
a propria base de orienta~ao crista, inspirada na experiencia de Moises. Este, ao ouvir e
colocar em pratica os conselhos de Jetro, considerando que se deparava com outra realidade,
ou melhor, diante de outras circunstancias ou mesmo, em outra contingencia, (esta Ultima e
uma das teorias organizacionais que da suporte ao pensamento estrategico empresarial,
conforme citado oeste trabalho) tomou a decisao de mudar. Nao se pretende voltar aos
conselhos de Jetro, mas refletir nessa experiencia diante da realidade presente, que se revela
ainda mais preocupante no futuro proximo. Com efeito, o modelo presente, analisado sob o
prisma do sistema educacional apresenta uma serie de inconformidades a saber:
I. Ausencia de uma Linha Estrategica Corporativa, que fundamente urn Plano
Estrategico, a luz de sua Mi~sao, e que balize as a~oes institucionais. Esta linha
estrategica deve fundamentar o posicionamento da organiza~ao considerando o
seu macro ambiente;
2. Carencia da defini~ao de politicas claras e atualizadas nas areas de competencia
da institui~ao. Como exemplo, cito a area de Rucursos Humanos, critica para a
organiza't3o, · haja vista que envolve o capital intelectual da institui't3o,
desdobrando-se em: capta't3o, desenvolvimento e manuten~ao desse capital. Tais
politicas devem ser atualizadas e complementares as nonnas ja existentes para
obreiros, devendo estar sintonia com o ambiente do negocio da educa~o;
3. Ausencia de vi sao sistemica, comprometendo a sinergia entre as institui~es,
tornando-as ineficazes, comprometendo a auto sustentabilidade. Esta visao deve
ser consubstanciada num foco estrategico e num foco geopolitico que considere
as diferen~as regionais;
4. Ausencia de urn Sistema de Avalia~ao de Desempenho, partindo de indicadores
globais a luz de referenciais de excelencia. Esta linha de avalia~o contempla a
estrutura~o de indicadores de desempenho a partir de fatores criticos de sucesso
do sistema, podendo ser organizados a partir de blocos.
Os pontos destacados refletem a constata't3o dessas evidencias no ambito do Brasil, a partir
de uma realidade empiricamente observavel. A opiniao e compartilhada por profissionais da
area de administra~o que hoje se envolvem diretamente com o sistema, passando pelas
considera~es de boa parte do corpo docente e ate mesmo de pastores que exercem cargos
tanto no plano gerencial da organiza~ao, quanto outros que mesmo vinculados diretamente ao
ministerio da prega~ao, percebem a necessidade de adequa~io do modelo.
Mesmo considerando-se esta realidade, convem registrar a sensibilidade do sistema, atraves
da percep~ao de suas lideran~as, reconhecendo a necessidade de atualiza~ao do modelo,
percebendo-se claramente urn movimento que ao meu ver e irreversivel, todavia e de certa
forma isolado e bastante Iento diante do cenllrio atual. Este quadro restritivo e natural diante
de uma estrutura cuja cultura esta fortemente sedimentada com base em determinados
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paradigmas e que reage diante de urn processo de renova~ao. Neste sentido ANSOF
(1999) 19, destaca que num processo de adoyao de uma nova postura estrategica, a resistencia
esta presentee didaticamente a classifica como comportamental e sistemica. Neste contexto,
DRUCKER (2002) 20 afirma que a educa~ao deve manter-se como principal setor da
economia brasileira a experimentar expressivas taxas de crescimento, oferecendo grandes
oportunidades a partir de urn cenario de rapidas e profundas mudan~as em seu ambiente
mercadol6gico. Dessa forma o cemirio concorrencial contemporaneo no negocio da
educa~io, sera extremamente competitivo, exigindo da organiza~ao adventista uma a~ao
rapida e sinergica que permita a integra~ao entre os elementos detenninantes de seu sucesso.

4. INTEGRACAO FE E ENSINO
0 fundamento te6rico e a pratica consistente da Integrayao Fe e Ensino e relevante e
imprescindivel na implementa~ao do ministerio do ensino e essencial no processo de
consolida~ao

da missao da Igreja Adventista. No ambiente educacional, sua abordagem
transcende a sala de aula, e na perspectiva da organizayao contemporanea, deve
transversalisar toda a extensao do sistema. Esta tematica, contextualiza todo este artigo, na
medida em que a exemplo dos estudos organizacionais, tern experimentado urn permanente
processo de inova~ao ao Iongo do ultimo seculo. Neste sentido, KORNIEJCZUK (2002)21
registra que tal abordagem tern incorporado a sua base te6rica significativas mudan~as, na
medida em que identificam-se "picos e vales" em sua trajet6ria, confirmando que os
paradigmas que a nortearam ao Iongo do seculo XX, foram visivelmente alterados. Deste
modo, verifica-se que nas decadas de 50 e 60 determinava-se a inclusao da perspectiva crista
nos curriculos; posteriormente, o processo comportou-se de forma defensiva diante da
amea~a do secularismo e do humanismo, na busca da preserva~ao dos ideais da filosofia da
educa~o crista. Recentemente os estudos e a pratica da integrayao fe e ensino, refletem de
forma clara que a abordagem tern evoluido, posto que busca-se a identificayao dos elementos
criticos e/ou detenninantes do desenvolvimento do aludido processo com vistas a
compreensao mais abrangente dessa integra~ao. Com efeito, observa-se que a proposta de
inovayao que penneia este trabalho, a partir implanta~ao de urn modelo de gestio
contemporaneo, integrado e sinergico, identifica-se diretamente com o processo de integra~o
fe e ensino. A efetiva~ao desse modelo certamente fortalecera a ado~o dessa integra~o, de
modo especial nos cursos de Administra~ao, na medida em que serao incorporados principios
contemporaneos desta area de conhecimento, facilitando sua pratica no contexto do binomio
ensino-aprendizagem. Por extensao, ampliar-se-a seu leque de influencia ate ao plano
estrategico de gestio da organiza~ao, pennitindo que essa pratica ultrapasse os limites da sala
de aula, sendo disseminada em todo o sistema, facilitando sua implementayao em todos os
seus niveis.
Posto este preimbulo, faz-se necessario uma melhor fundamenta~o no tocante a hip6tese
supra destacada, que encontramos em KORNIEJCZUK (2002)22, quando esta faz alusao a
substancial influencia da revolu~ao industrial, que incorporou profundas mudan~as nos
pianos politico, social, economico e educacional da epoca. A partir dessa realidade, as
primeiras universidades norte-americanas incorporaram novos modelos de gestao para a
educa~o superior, o que produziu reflexoes em torno dos seus curriculos, concluindo-se que
sem a integra~o a proposta curricular nada mais seria que urn deposito de fatos sem rela~ao.
A partir dessa reflexao, recorremos a RASI (1993)23 , que assim se expressa em rela~ao ao
conceito de Integra~o Fe e Ensino
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''urn processo sistematico e deliberado de encarar a empresa educativa em
sua totalidade a partir de uma perspectiva biblica. Seu objetivo e assegurar que
os alunos, sob a influencia dos docentes cristios, ao momenta de deixarem a
escola tenham internalizado os valores biblicos e vejam o conhecimento, a
vida e o destino desde urn ponto de vista cristocentrico, orientado para o
servi~o e para o Reino dos Ceus."
Nesta perspectiva, volto a refor~ar a correla~io existente entre o processo de integra~o fe e
ensino e a proposta de inova~io do modelo de gestio, que apresentaremos nas considera~oes
finais. Neste contexto, Rasi (2002i4 afirma que existem sete fatores de integra~o entre os
quais destaco dois: a Atmosfera Social e as Atividades Co-curriculares, que ao meu ver
acoplam-se a proposta em epigrafe, consubstanciada num novo modelo de gestio. 0
primeiro, fator engloba a questio da sel~o de administradores, professores, funcionarios e
alunos, com enfase nos aspectos que devem influenciar a comunidade adjacente ao campus.
Dentro do enfoque desta abordagem, seu espectro e ampliado a partir de uma visao mais
ampla que contempla outros elementos do macro· ambiente da educa~o, neg6cio em que o
sistema atua, estando em sintonia com.seus pressupostos basicos. 0 segundo, preve a parceria
entre professores, administradores e estudantes mais maduros com vistas a promo~o de
eventos alinhados com a filosofia educacional Adventista, que tambem nio exclui a
perspectiva da proposta aqui focalizada. Assim, concluo que a partir desses dois fatores e
possivel modelar-se a~es numa linha de sinergia que fortal~ a integra~ao, e oeste caso,
vislumbro como FATOR INTEGRADOR UNIFICADO a ado~ao do novo modelo.
Por outro lado, refor~ando a vertente mais ampla em que se insere neste artigo, e visualizando
a integra~o fe e ensino no ambiente contemporaneo do neg6cio da educa~io, convem refletir
a partir de RASI (2002)25, quando este aborda a visao do mundo dentro do contexto cultural,
chamando aten~o para a dupla compreensio que a Biblia oferece. De um lado o livro
sagrado apresenta o mundo como cria~io de Deus e, de outro, controlado por Satanas. Nesta
dialetica o autor situa a questio cultural, na 6tica da absor~o por parte dos cristaos, que
evolui em etapas desde oposi~o e separa~o, passando pela tensao e, finalmente, a
assimila~io. Nesta ultima, apesar de ser favoravel, o autor sinaliza quanto ao seu risco, na
medida em que pode se caracterizar por urn evangelho, cuja essencia esteja comprometida
por sutis influencias da cultura contemporanea. Diante disto, recomenda sobretudo a intima
rela~o com Deus, a efetiva pratica da cosmovisio biblica que inclui o grande conflito e a
busca do relacionamento critico com a cultura ao redor. Finalmente, o autor situa a questio
da fe e da razio, defendendo o sinergismo entre ambas em que a fe e razio podem colaborar
e fortalecer uma a outra na procura e devo~io a verdade. Neste sentido recomenda: urn
raciocinio cuidadoso, sob a dir~o do Espirito Santo, pode fortalecer o compromisso
religioso. Complementando esta fund~enta~ao, KORNIEJCZUK (2002i6 afirma que o
sistema tradicional de educa~o secular esta em busca de urn FATOR INTEGRADOR, e ao
contrano, o sistema educacional cristio, oeste caso particular de nosso enfoque o sistema
educacional adventista, ja possui este FATOR, que e na verdade a INTEGRACAO FE E
ENSINO. Logo, a ado~o desse novo modelo de trara as seguintes vantagens:
1.

Diferencia~ao: no contexto de nossa ancilise, destaquei a questio do
neg6cio em que se encontra situado o sistema educacional adventista.
Neste contexto, ressaltei a questio da competitividade vista de uma forma
etica, ou seja com transparencia, otimizando-se os recursos que o sistema
dispoe. Segundo PORTER (1986i7 uma das formas de se posicionar
estrategicamente no mercado e atraves da diferencia~io. A ado~o do
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modelo de gestao proposto, fortalece a integra~ao fe e ensino e esta passa
a ser o fator decisivo na diferencia~ao de nossas institui~es.
2. Enfase nas Competencias Centrais: a ado~ao do novo modelo a partir
dos referenciais que serao explicitados nas considera~oes finais,
possibilitani a otimiza~o dos recursos e a eficacia na gestio dos
processos-chave, atraves do know how que a institui~ao ja dispoe na pratica
da integra~o fe e ensino. Em consequencia, ampliar-se-a a outras areas,
tambem criticas no desempenho do sistema;
3. Dimensao ampla ao Processo de Integra~io Fe e Ensino: a implanta~ao
do modelo preve urn conjunto de a~oes tecnicas no ambito do sistema
educacional, como por exemplo a adovao de politicas de Recursos
Humanos e a implanta~ao e urn sistema de avaliavao de desempenho com
base em indicadores. Dessa forma, o processo de integra~o fe e ensino
sera fortalecido intra-sistema, ou seja, na sala de aula (processo-chave do
sistema) e nos processos complementares; e inter-sistema, nas demais areas
do ambiente de influencia do sistema educacional adventista.
Assim, na medida em que a instituivio definir sua estrategia corporativa que podera ser na
linha que apresento nas consideravoes finais, possibilitara a cristalizavao desse "FATOR
INTEGRADOR", a partir da unificavao da linguagem corporativ.a no plano organizacional,
haja vista que, no plano do ministerio da prega~ao esta ja e imica e comum no que se refere a
missao da igreja.

5. CONSIDERACOES FINAlS
0 prop6sito deste trabalho destacado desde o inicio, consubstanciou-se na construvao de urn
arco de correlavoes entre a cultura e o atual modelo de gestio praticado na organizayao
adventista, especialmente no seu sistema de educa~o, frente a realidade contemporinea das
organizavoes. A partir desta construyao, espera-se estimular a reflexao de sua lideran~a
quanto a inovayao, e como tal as mudanyas necessarias no ambito do sistema supracitado,
sem perder de vista os referencias da filosofia educacional adventista. Esse processo, ja
deflagrado de forma lenta e nao sinergica, vern se caracterizando atraves de uma transivao
inicial que se verifica na organizavio. Esta, Ionge· de ser uma ameava a cultura e missao da
instituivio, projeta a adovio de novos referenciais de balizamento comportamental, a luz dos
atuais paradigmas organizacionais, capacitando-a para responder· eficazmente as novas e
emergentes demandas decorrentes do ambiente mercadol6gico do neg6cio no qual esta
inserida, tomando-se apta a capturar novas oportunidades a partir da otimiza~o do
potencial de recursos e do know how hoje disponivel.
Partindo-se desses novos referenciais, sugere-se que a igreja atraves de seu sistema de
educa~o, venha a adequar seu modelo de gestao fortalecendo o espirito cristocentrico de sua
missao, consubstanciado na ado~ao do fator integrador, ou seja a integra~ao fe e ensino.
Deste modo, este torna-se o principal elemento de diferenciayao de sua proposta academica, a
luz do "modelo competitivo" de PORTER (1999)28 , transformando-se num caso de sucesso
dentro do ambiente das instituivoes cristas que atuam nessa mesma linha de atividade. Assim,
a partir da hip6tese citada na abordagem da realidade organizacional contemporinea,
indicando urn modelo circular sugerimos a seguinte configuravio estrategica para o sistema
educacional adventista:
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Partindo-se portanto desse pressuposto, e tendo como base o referencial te6rico que
inicialmente sustentou nossas considera~oes, as evidencias da realidade do sistema, e ainda os
depoimentos de professores e de outros colaboradores da institui~ao, sugerimos inicialmente
as seguintes medidas:
1. Analise do ambiente competitive do neg6cio da educa~ao, a luz da visao e
da missao da Igreja Adventista;
2. Defini~o da Estrategia Corporativa para o Sistema, considerando-se os
elementos determinantes do sucesso organizacional;
3. Ado~o do Planejamento Estrategico, definindo politicas gerais nas areas
de competencias centrais do sistema aluz da estrategia global;
4. Defini~ao de urn Sistema de Avalia~ao Estrategica do Desempenho,
organizacional, com base em referenciais de excelencia no mercado.
Essas medidas, aqui descritas de forma generica, tern nos seus desdobramentos urn conjunto
de a~oes e devem ser discutidas e implementadas de forma participativa, envolvendo
todos os segmentos da institui~o de modo que sejam legitimadas e obtenham sucesso.
Esta sistematica conforme ja destacada, vern sendo adotada com sucesso no INSTITUTO
ADVENTISTA DE ENSINO DO NORDESTE- IAENE, estando ainda na sua fase inicial de
implanta~ao, tendo como ponto de partida a experiencia decorrente do forte impacto sofrido
com o processo de implanta~io das novas Faculdades. Constitui-se num arrojado desafio,
todavia revela-se como urna clara evidencia de que e possivel a ado~o de urn novo modelo
de gestio, que seja integrador, sistemico e sinergico, sem perder de vista os valores
cristocentricos da institui~ao. Os fatores relevantes que vern impulsionando tal experiencia,
pode se dizer que sao os seguintes:
1. Necessidade de preserva~o dos valores e da cultura instituciona~ atraves
da consecu~ao da missao da Igreja Adventista, nurn ambiente
extremamente adverso;
2. Necessidade de crescimento harmonica nos pianos quantitativa e
qualitative, diante de urn ambiente competitive, e frente a escassez de
recursos;
3. Sensibilidade, Envolvimento e Competencia da Administra~ao do
Complexo Educacional- IAENE;
4. Como consequencia, a ado~ao de urna linha de pensamento estrategico,
consubstanciado na defini~ao clara de uma estrategia de a~o, atraves da
implementa~ao do planejamento estrategico.
Conclui-se portanto, que a inova~ao e a mudan~a, se orientadas sob a perspectiva crista,
poderio conduzir a organiza~ao adventista a otimiza~ao de seus recursos, ao fortalecimento
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de suas competencias centrais e sobretudo, a novas conquistas com vistas ao apressamento
da volta de Cristo. Neste horizonte, o Pr. Jan Paulsen atual Presidente da Conferencia Geral
afirma que "evangeliza~ao, unidade e estilo de vida", tern sido os desafios de sua gestao. Tal
afirmativa, consubstancia a visio e a missio do sistema adventista, numa perfeita sinergia
entre o ''neg6cio" explfcito de forma generica, a estrutura do sistema com seus
desdobramentos e, finalmente, o capital humano da organiza~ao cuja capacidade de
impulsiona-la provem de Deus. Diante desta realidade, concluo que e perfeitamente possfvel
a convivencia com os paradigmas organizacionais contemporaneos, a partir de urn novo
design estrategico. Acima deste entretanto, deve prevalecer a cosmovisao bfblica que insere o
grande conflito, o nobre prop6sito da educa~ao Adventista destacado no inicio deste artigo, e
fmalmente, o espfrito cristocentrico que norteia o ideario dos que fazem a Igreja Adventista
do Setimo Dia, nao somente no Brasil, mas em todo o mundo.
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