
 

  

 
 

Transição e Tensão Criativa da BRA: Principio Integrador da Missão
1
. 

 

 

Todos os dias temos o poder de produzir ciência, porque a realidade e as mudanças nos interpelam noite e 

dia pelos nossos sentidos. O que acontece é que nem sempre nos damos conta dessa realidade sutil, e ela 

acaba se tornando meramente informações e não conhecimento. Santo Inácio nos motiva a fazer o “exame 

de consciência” para nos tornarmos doutores da sabedoria e do discernimento. O tempo sutil jamais 

escapava a Santo Inácio, pois aí estava a essência do conhecimento. Um homem virtuoso jamais poderia 

deixar escapar a mudança visível e invisível para organizar sua vida interna e, consequentemente, a 

externa. 

Então, diante da avalição trienal da Nova Província, certamente perguntamos quais são os “benefícios” 

internos (recursos pessoais) e externos (estrutura, materiais e processos) que percebemos nestes três anos 

para podermos continuar produzindo conhecimento, discernindo e avançando no processo 

organizacional? Estamos mudando o que deve ser mudado e mantendo a essência da Companhia de 

Jesus? Ou a distração do ceticismo, frustração, angústia, confusão e conflito nos amarram e nos congelam 

no passado? Acredito que estas perguntas ajudam-nos a situar-nos onde estamos e como estamos neste 

processo organizacional de uma nova Província. 

Com base nestas inquietações, apresento algumas crenças pessoais e espelhamentos, que julgo como 

crenças memoráveis, para organizar o “conhecimento” que obtive durante a II Assembleia da Província 

do Brasil. Acredito que nos ajudarão a ter uma compreensão mais forte de mudança de qualquer 

organização, seja ela religiosa ou civil: 

1. “Nenhuma mudança terá custo zero. Toda mudança adaptativa e assertiva tem o seu preço” 

(Pedro Pereira, SJ). 

2. “Toda mudança limita e possibilita” (Elton Ribeiro, SJ). 

3. “Para a mudança acontecer é preciso mudar duas vezes” (Luc de Brabandere). 

4. “Toda mudança externa (estrutura, tecnologia, processos ...) gera uma mudança interna (pessoas 

pensar, sentir, comunicar ... agir)” (Pedro Pereira, SJ). 

5. “Não é o mais forte que sobrevive. Nem o mais o inteligente. Mas o que melhor se adapta às 

mudanças” (Charles Darwin). 

6. “A tensão é uma realidade nas relações humanas e pode gerar uma energia criativa e positiva 

que pode ser aproveitada” (Pedro Pereira, SJ) 

7. “Discernimento não é planejamento” (Pe. Palácio, SJ) 

8. “Plataformas da BRA não são território brasileiro” (Pe. Palácio, SJ) 

9. “Não construímos serviços para fazer dinheiro. Fazemos dinheiro para servir e construir 

serviços melhores e honrar nossos valores.” (Mark Zuckerberg, presidente-executivo do 

Facebook). 

10. “O dinheiro está para servir e não para excluir, dividir, violentar e agredir” (Papa Francisco)  

11. “Administração está para honrar a divina missão” (Pe. Geraldo Kolling, SJ)  

 

1. A natureza da mudança  

 

O mundo é mudança, e isso afeta a todos nós. Quando fixamos nossos sentidos em tal evolução, nos 

damos conta de que, desde que surgiu a consciência humana, surgiram os saltos evolutivos e estes têm 

sido cada vez mais alucinantes e possivelmente mais perturbadores nesse mundo em que vivemos. Não 
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precisamos ir muito longe na história; basta pensarmos nas mudanças no mundo a partir da tecnologia, do 

advento do computador e da internet, que não têm mais de 40 anos
2
. 

Dançar a dança das mudanças nesse ritmo já não é uma opção livre e gratuita das organizações. Passou a 

ser uma condição básica de sobrevivência e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de manter a fidelidade 

criativa aos novos tempos.  

Com a sabedoria dos Pré-Socráticos, Heráclito nos mostra que tudo “flui”, e se não aprendemos a fluir 

conjuntamente, estaremos defasados, não nos adaptaremos e consequentemente, não evoluiremos. Não 

evoluir significa, em algum momento, não sobreviver. E Parmênides avançou na compreensão com a 

sabedoria do seu amigo Heráclito. Certamente Parmênides respondeu a Heráclito dizendo que é verdade 

que o mundo flui, mas não podemos negar que existe algum campo maior e mais fundamental do ser, que 

deve ser a base para toda adaptação e evolução possível. Caso contrário, o mundo seria um caos, inclusive 

o rio de Heráclito. Então, o nosso desafio é manter o paradoxo entre Heráclito (mudança) e Parmênides 

(essência) em nossas organizações nos dias de hoje. Mudar sempre, mas com essência e propósito
3
. 

A Companhia de Jesus nasceu sobre o alicerce das grandes mudanças no ocidente e já enfrentou 

mudanças colossais; não é agora que vai retroceder diante das forças contrárias a sua magnitude de estar 

no mundo, marcando alteridade de inclusão e tolerância. O legado organizacional dos primeiros 

companheiros nos inspira até hoje. Sua grandeza foi ensinar-nos que a adaptabilidade é a capacidade de 

sobreviver em mundo mutante, mudando o que deve ser mudado, mas mantendo uma essência, um 

padrão, um eixo que permita a constante transformação. Trata-se de abrir-se para o futuro, marcando as 

coisas com profundidade e visão do todo. 

 

2. Mudança e Transição BRA: uma tensão criativa 

 

Aparentemente, não tememos a mudança, mas tememos o que a mudança faz conosco. Do término ao 

novo início existe uma tensão criativa (adaptabilidade). Esse pedaço de nosso ser que terá que ser 

reconfigurado a partir de uma nova realidade, é o que dói. Porque, para que a nova realidade aconteça, 

demora um pouco. Somos uma geração influenciada pela tecnologia que achata o tempo. Um ano parece 

uma eternidade. Por sermos conscientes desta verdade, recorreremos a um autor importantíssimo, Willian 

Bridges (2004)
4
, que nos dá uma chave de leitura para entender qualquer mudança em uma organização, 

seja religiosa ou civil. Para ele, existe uma diferença entre mudança e transição. Mudança é um evento 

externo, circunstancial, pontual, e transição é um processo interno, pessoal, complexo, emocional e 

comportamental, que os indivíduos experimentam diante de uma nova realidade. Por isso, para que a 

mudança ocorra, é preciso mudar duas vezes. 

Mas esse conhecimento nobre não chega a todos os gestores e líderes. Se eles conhecessem esse conceito, 

os processos de mudança seriam muito mais efetivos e tranquilos do que vemos atualmente. Muitas 

organizações, inclusive as religiosas, ainda priorizam os aspectos financeiros e racionais do negócio 

durante uma mudança, deixando para o último momento o “h” - o ser humano. Parte de uma crença sutil 

(herança tecnicista e economicista) de que a mudança acontecerá a partir de estruturas ou de certas 

declarações formais
5
. Nas experiências exitosas de mudança, as estruturas e tecnologia não são 
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determinantes no processo de mudança de uma empresa, e sim o propósito da organização: a missão e os 

valores
6
. 

Dessa forma qualquer tipo de mudança só pode acontecer se houver transição. E transição são pessoas. 

São elas que garantem a transição, a mudança. Caso contrário, ficaremos estagnados no mesmo lugar de 

onde gostaríamos de sair, ou retrocederemos. 

E com relação à organização de nossa Província, é importante perguntarmos onde estamos e como 

estamos nesse processo. Como estamos envolvidos? Já saímos do término? Ou estamos ainda zona da 

tensão criativa (adaptabilidade)? Queremos realmente chegar ao “novo início”? 

Somos privilegiados por vivenciar este momento em que a Província está degustando os três anos do 

processo da criação da BRA, às vezes com ervas amargas. É tempo de experimentar uma tensão, mas 

criativa (adaptabilidade). É um momento de confiança, de reinvenção e de certa confusão mental. É um 

espaço onde o passado já não está presente, mas o futuro ainda não chegou. É uma etapa desconfortável, 

mas necessária para poder avançar para chegar ao novo início. 

Para entender quaisquer processos de transição em uma organização são necessárias três etapas. E você 

pode chamá-las como quiser. Eu vou me apropriar da categoria que muitos autores utilizam na aplicação 

da mudança organizacional: término, tensão criativa e novo início. 

 

2.1 – Término: este é o tempo de paciência e empatia com as pessoas. Quem não recorda das emoções 

quando falávamos que o Brasil seria uma nova Província? Houve muita sinergia e acompanhamento às 

três Províncias do Brasil e a Região Amazônica. Demostramos coletivamente as crenças e as razões de 

uma nova Província. Fizemo-nos perceber os benefícios que viriam de uma Província única. Afirmamos 

que a mudança aconteceria com elegância e competência, sem perder sua forma original de ser. 

Hoje a Nova Província é um fato e já ritualizamos o fim dessa realidade passada
7
, realidade esta que foi 

aplaudida e reverenciada por mais de 80% dos Jesuitas do Brasil na assembleia da BRA. Agora temos que 

deixar claro o que termina em nossas crenças mentais. Não existe mudança com custo zero. Quem pensa 

que vai mudar algo com custo zero saiba que não vai conseguir nenhuma mudança. Será que, sutilmente, 

existem alguns processos que herdamos das antigas províncias, que precisam ser concluídos? Se não 

somos capazes de concluir a situação anterior dentro de nós (crenças mentais), estaremos prologando o 

passado e ficaremos presos neles. Será que trouxemos para a BRA algum cadáver das antigas províncias e 

que ainda estamos cultuamos esses defuntos? É necessário descongelar as antigas crenças e, portanto, 

criar um vazio em nossa vida pessoal para que o movimento ocorra e possamos recristalizar o novo início. 

Sabemos que para a espiritualidade cristã e inaciana o movimento e a vida só ocorrem no vazio. 

Precisamos esvaziar-nos de certas realidades e contextos do passado para seguir evoluindo em nossa vida. 

 

2.2 – Tensão criativa (adaptabilidade): é uma travessia árdua e às vezes amagas e dolorosa. A tentação 

é desanimar e descer a montanha, antes de chegar ao estado desejado e sonhado. Aqui se trata de uma 

etapa da incerteza, ambiguidade e muita confusão. Já não estamos vivendo como vivíamos antes, já 

abandonamos aquele estado antigo, mas ainda temos resistência e não começamos o novo início que 

sonhamos. Isso acontece porque precisamos despir-nos de certas formas e hábitos antigos. Convém 

descongelar certas crenças, com aparência de infinito. É tempo também de explicitar e explicar que esse é 

um momento de desconforto. É tempo também de oferecer balizas de esperança e processos de 

acompanhamento para dar conta deste período de incerteza. Acredito que este é o tempo que estamos 
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experimentando em nossa Província, depois da assembleia. Acredito que o mantra que nos guia nesse 

momento é: ainda estamos testando e vendo o que pode funcionar ou não. Aqui temos altos e baixos, 

enfrentando medo e a insegurança. Porém estamos entrando em contato gradual conosco, porque é um 

espaço desconhecido, que não está construído. Um vazio criativo vai tomando corpo em nós, e vamos 

encontrando aos poucos luzes e maior confiança, vamos incorporando novas formas e crenças em nossa 

vida. Aqui é importante perceber os benefícios da nova Província, que devem ser maior que os das 

antigas Províncias. Sem esta tensão criativa, não há como avançar para uma nova realidade, pois sempre 

convém deixar ir algumas coisas e deixar que outras venham. 

2.3 Por último temos o Novo Início. Feitos os ajustes necessários, é o momento do recomeço, de 

experimentar uma nova realidade, de trilhar um caminho diferente, uma nova forma de fazer as coisas, 

um novo hábito. Tempo de confirmar o propósito da missão, de simbolizar uma nova realidade, com 

entusiasmos, confiança energia e esperança. É novo tempo para rever as curvas e consolidar novas ações 

e hábitos. Tempo em que vamos cristalizando uma nova cultura organizacional como BRA, 

descongelando os antigos modelos mentais, que são crenças sistêmicas das antigas Províncias, que foram 

vivências exitosas, mas que já não dão mais conta da realidade atual. Aos poucos vamos evoluindo e 

firmando-nos nesse caminho que escolhemos, amadurecendo um novo agir. Sendo assertivos e 

consistentes com o novo caminho, garantindo segurança e firmeza nos processos. Apresentar e garantir 

rápidas conquistas, ritualizar os sucessos já obtidos e reconhecer os protagonistas nos nossos 

companheiros jesuítas e leigos. 

Nesse novo início, convém que a comunicação seja um princípio integrador da missão. E a comunicação 

vai além dos instrumentais de trabalhos. Ela quer ser uma comunicação circular, que move conjuntamente 

e extrair o melhor da organização. 

 

Pedro Pereira, SJ – Diretor Nacional de Fé e Alegria e Aluno em MBA em Gestão Estratégica da FGV. 


