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Membros de Comissão Diretiva Devem 
Demonstrar Liderança

O 
desenvolvimento profissional é uma exigência para a renovação da 
licença de professor e parte integral dos planos para garantirem edu-
cação adventista de boa qualidade. A equipe editorial desta revista 
acredita que os membros da comissão diretiva das escolas também 
precisem ser incluídos nos planos de desenvolvimento profissional 
das uniões, associações e instituições educacionais. Este número 

especial é o terceiro, nos últimos nove anos, dedicado a melhorar a eficácia das 
comissões diretivas desde a pré-escola até o nível superior. Parabenizo a editora 
da Revista de Educação Adventista tanto por sua visão da educação adventista 
como por seu compromisso em melhorar nossas escolas ao instruir os membros 
da comissão diretiva sobre sua solene responsabilidade. 

Os números especiais anteriores sobre comissões diretivas das escolas 
(Dezembro de 1999/Janeiro de 2000 e Verão de 2004 da edição em inglês) foram 
recebidos com entusiasmo pelos administradores e membros das comissões direti-
vas no mundo inteiro. Muitos líderes educacionais continuam a pedir mais cópias 
dos números especiais I e II para os membros de suas comissões, ou a pedir per-
missão para baixar os artigos em formato PDF do website da revista (http://educa-
tion.gc.adventist.org/jae). Esperamos que o número III seja igualmente utilizado 
por membros dessas comissões para dar mais brilho à sua função. Aos membros 
da comissão diretiva escolar é confiada a missão e a transmissão da educação 
adventista. Eles devem ser guardiões, sonhadores, agentes de venda, recrutado-
res, incentivadores, agentes de marketing, inovadores e profissionais cristãos. 
Esperamos que este número os ajude a melhor compreender e desempenhar essas 
funções.

Aqui vai uma prévia dos artigos constantes nesta revista. Este número con-
tém artigos estimulantes para membros de comissões diretivas desde a pré-escola 
até o nível superior.

• Em meu artigo, encorajo membros de comissão diretiva de pré-escola 
e ensino fundamental e médio a compreenderem que tanto administração como 
liderança são habilidades essenciais na função de membro de comissão diretiva.

• No “Memorando” aos membros de comissão diretiva, um professor uni-
versitário pede aos membros de tais comissões que considerem tão seriamente sua 
responsabilidade como ele considera a dele.

• Thomas Mostert, presidente de união e de comissão diretiva escolar re-
centemente jubilado, faz sugestões sobre como ter êxito e sobreviver na função de 
presidente de comissão diretiva. E conclui: O maior desafio é manter a comissão 
concentrada na missão e distintamente adventista. 

• Depois de inspecionar as comissões diretivas de quatro instituições edu-
cacionais de nível superior na América do Norte, Hamlet Canosa descobre que os 
membros das comissões diretivas querem mais instrução e desejam dedicar mais 
tempo em comissão a assuntos de importância estratégica. 

• O artigo de Dave Lawrence resume o “quê” e o “como” da comunicação 
financeira e adverte que jargões de contabilidade devem ser traduzidos para a 
linguagem comum.

• Carlos Archbold fala de ponto de vista global ao incentivar os membros 
a procurarem se certificar de que a imagem institucional seja um modelo de inte-
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mudanças positivas precisam ser implan-
tadas requer-se liderança.

É por isso que, de acordo com Peter 
Drucker, tanto liderança como adminis-
tração são essenciais.2 Ambas têm que 
ver com responsabilidade, confiabilidade 
e “realizar coisas”. Com certeza, elas são 
diferentes, mas do mesmo modo que a 
mão direita é diferente da esquerda, ambas 
pertencendo ao mesmo corpo. A escola 
não terá êxito sem desempenho superior 
em ambas as áreas.

As comissões diretivas das escolas 
esperam que as tarefas sejam executadas 
a tempo e dentro do orçamento. Essas são 
tarefas administrativas. O grupo consti-
tuinte espera previsibilidade e ordem. Mas 
espera também que o diretor e a comissão 
diretiva estabeleçam o rumo e alinhem as 
pessoas com a visão da escola. Essas são 
tarefas de liderança. Líderes motivam, 
inspiram, e energizam as pessoas.

Administradores dão valor elevado 
à eficiência. Eles querem melhorar o 
desempenho das tarefas que já estão sendo 
realizadas. Estão mais interessados em 
“como” e “quando” do que no “por quê”. 

E D  B O YAT T

O Desafio 
de Liderar

O 
propósito da comissão 
diretiva da escola é gover-
nar. Quando as comissões 
governam, estão elas lideran-
do ou administrando? Alguns 
observadores pensam que 

muitas comissões diretivas de institui-
ções adventistas de ensino fundamental e 
médio administram demais e lideram de 
menos. Este é um diagnóstico correto da 
comissão diretiva de sua escola? Para ava-
liar a veracidade dessa declaração será útil 
explorar algumas importantes diferenças 
entre liderança e administração.

Liderança e Administração
A análise de administração e liderança 

é assunto preferido em estudos organi-
zacionais da atualidade. Alguns peritos 
acreditam que liderança e administração 
envolvem os mesmos procedimentos. Ou-
tros acreditam que existe grande diferença 
entre as duas.

Nossa análise começa com um exame 
do significado original desses dois concei-
tos. Liderar significa ir, viajar, ou guiar. 
Implica movimento, uma aventura em 
terreno desconhecido com destinos não 
familiares. Um líder influencia a direção e 
as ações de um grupo de pessoas.

A raiz da palavra administração é um 
termo que significa “mão”. Como James 
Kouzes descreve, administração trata 
de “lidar” com crises, manter a ordem, 
manter as coisas organizadas e sob con-
trole. Ao lidar com atividades ou coisas, 
a pessoa realiza algo: ela está no controle 
ou é responsável pela conclusão de uma 
atividade.1

Existe, portanto, uma diferença crucial 
entre liderança e administração. Admi-
nistração tem que ver com “lidar com 
coisas”, enquanto liderança significa “ir a 
lugares”.

Vamos deixar claro ao começarmos 
essa exposição que apesar da distinção 
entre estes conceitos, administradores 
escolares e comissões diretivas devem va-
lorizar e desempenhar ambas as funções. 
Sem boa administração, a organização 
tem a tendência de ser caótica, as coisas 
“escapam pelas fendas”, e os recursos são 
desperdiçados. Boa administração traz 
ordem e coerência às operações diárias da 
escola. Assim como as crianças preci-
sam de ordem e coerência em casa, todos 
ligados à escola se beneficiam de boa 
administração.

Mas liderança também é vital para a 
organização. A liderança define metas e 
estabelece a visão e a direção da escola. A 
liderança desafia o status quo. Líderes não 
se satisfazem com o sucesso de ontem. 
Sempre buscam melhorar as coisas e as 
pessoas. Já que a melhora contínua é a 
marca registrada da excelência, quando 

Quando as comissões 

governam, estão 

elas liderando ou 

administrando?
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Líderes se concentram mais na eficiência. 
Querem certificar-se de que as pessoas 
estejam fazendo a coisa certa – pela razão 
certa. Valorizam o “quê” e o “por quê” 
dos comportamentos de uma organização.

Quatro Funções da Comissão Diretiva
Pesquisas e literatura sobre as melhores 

práticas concordam que comissões dire-
tivas que alcançam êxito desempenham 
várias funções importantes.3 Devem: 
estabelecer a visão, buscar recursos para 
apoiar essa visão, valorizar a confiabili-
dade e avaliar o progresso rumo a essa 
visão, e ser advogado confiável às escolas 
que servem. Este artigo recapitulará as 
funções de comissões diretivas altamente 
bem-sucedidas para mostrar que tanto 
habilidades de liderança como de admi-
nistração são essenciais para desempenhar 
essas quatro funções.

1. Estabelecer a Visão
O diretor da escola, juntamente com a 

comissão diretiva, deve estabelecer a visão 
ou futuro preferido para sua escola.4 Já 
que a escola de qualidade sempre busca 

maneiras de ser mais bem-sucedida, as 
comissões diretivas eficientes definem me-
tas de melhoria para a escola a cada ano. 
Essas metas são apresentadas à comissão 
pelo presidente, baseadas em revisão anual 
das recomendações de visitas de avalia-
ção anteriores e sugestões da equipe de 
professores e administradores. Isto é o que 
os departamentos de educação das asso-
ciações e as agências de reconhecimento 
requerem. Muitas escolas estabelecem 
plano de melhoria de cinco anos que inclui 
metas mensuráveis a cada ano.

Um dilema para algumas comissões di-
retivas é o que fazer quando o diretor não 

apresenta essas metas de melhoria. Este 
é um dos momentos quando a comissão 
precisa tomar ação decisiva. É por isso 
que os membros da comissão diretiva são 
chamados fideicomissários. A escola e seu 
futuro estão confiados a eles. Se o diretor 
atuar principalmente concentrando-se em 
tarefas de administração, então a comissão 
precisa “tomar a liderança” e auxiliá-lo 
através de reuniões de visualização para 
estabelecer plano de cinco a dez anos para 
a escola.

2. Recursos Suficientes
Após decidir sobre a visão ou futuro 

preferido para a escola, a comissão deve 
encontrar recursos para realizar as metas 
mensuráveis dessa visão. Para a maio-
ria das escolas adventistas, as fontes de 
recursos monetários são as mensalidades, 
subsídio da igreja local e da associação, e 
a angariação de fundos.

Muitas escolas descobriram que o 
modo mais fácil de aumentar sua renda 
operacional é aumentando a matrícula. 
Por isso, administradores e comissões 
diretivas devem demonstrar liderança 
nesta área. Cada reunião da comissão deve 
considerar algum aspecto do recrutamento 
de alunos. Que medidas eles podem tomar 
para tornar a escola mais atraente para os 
alunos adventistas e seus pais, bem como 
para outros cristãos na comunidade?

O recrutamento tanto envolve atrair no-
vos alunos para a escola como conservar 
os já matriculados. Enquanto o diretor e a 
comissão diretiva demonstram habilidades 
de liderança no recrutamento, o diretor e 
os professores devem demonstrar habili-
dade administrativa para manter os alunos 
já matriculados. Assim sendo, tanto as 
habilidades de liderança como de admi-
nistração são necessárias para enfrentar o 
desafio de aumentar e reter os recursos da 
escola.

Ocasionalmente, as escolas aumentam 
as matrículas sem simultaneamente pla-
nejar a infraestutura e a viabilidade de os 
professores cuidarem do crescente corpo 
estudantil. Planos estratégicos de cresci-
mento devem também incluir campanhas 
para aumentar o capital. A maioria das 
escolas adventistas tem espaço para estu-
dantes adicionais e não tem necessidade 
imediata de infraestrutura suplementar; 
mas, obter fundos para professores adicio-
nais pode ser um desafio.

A função da comissão diretiva de 
assegurar recursos suficientes para a 
escola também inclui o estabelecimento de 
regulamentos para suplementar os códigos 
educacionais desses departamentos na 

Administração tem que ver 

com “lidar com coisas”, 

enquanto liderança 

significa “ir a lugares”.
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O
utra área em que comissões 
diretivas e diretores mostram 
liderança é na exploração de 
maneiras de garantir progresso 
nas metas de melhoria da esco-

la. Avaliações anuais quanto ao nível de 
satisfação dos pais e alunos podem prover 
valiosa informação e sugerir áreas que 
necessitam de melhoria. As escolas devem 
também avaliar regularmente o clima es-
piritual do campus. O formulário abrevia-
do da Pesquisa Valuegenesis é excelente 
ferramenta que, se aplicada regularmente, 
provê um perfil espiritual longitudinal.5 
As comissões diretivas devem mostrar 
liderança em alcançar essa meta essencial 
da educação adventista.

4. Defender a Educação Adventista
As comissões precisam assumir a 

liderança no planejamento de iniciativas 
arrojadas que compartilhem a históra da 
escola com o grupo constituinte e a co-
munidade. A distinção entre administrar 
e liderar é óbvia nessa importante área da 
administração da comissão diretiva e da 
escola. No entanto, a maioria das comis-
sões receberia nota abaixo da média nessa 
função. Eu desafio as comissões diretivas 
a sonharem alto nessa área. Alguns desses 
sonhos podem exigir receita adicional, 
mas nenhum investimento melhor poderia 
ser feito para fazer sua escola crescer e 
assegurar que os filhos dos membros este-
jam matriculados na educação adventista. 
Estão os membros da comissão diretiva, 
os diretores e professores relatando às 
congregações locais e comissões de igreja 
as boas novas de sua escola? Quanto mais 
as boas novas da educação adventista 
forem compartilhadas, maior a probabi-
lidade de os pais valorizarem a educação 
cristã para seus filhos. As comissões 
diretivas precisam encontrar maneiras 
criativas para tomar a iniciativa e demons-
trar liderança nessa função essencial.

Tanto habilidades de liderança como de 
administração são essenciais para cumprir 
as quatro funções aqui apresentadas, as 
quais são fundamentais para a eficácia 
das comissões diretivas. Elas são o quê, 
o como, o quão bem, e o marketing da 
educação adventista. Estabelecer a visão 
de futuro preferido é o quê; assegurar a 
estrutura organizacional para apoiar a 
visão é o como; avaliar o progresso dos 
programas da escola que asseguram a con-
fiabilidade é o quão bem; e a comunicação 
quanto à importância de nossos jovens e 
da educação adventista satisfazerem suas 
necessidades é a função de marketing de 
cada membro da comissão.

3. Confiabilidade para o Progresso
Outra importante função da comissão 

diretiva é avaliar o progresso quanto às 
metas de melhoria da escola. Isso assegura 
a confiabilidade junto aos pais, ao grupo 
constituinte, à associação e às agências 
de reconhecimento. O diretor e o de-
partamental de educação da associação 
supervisionam muitas dessas avaliações 
essenciais, inclusive o teste padronizado 
de realizações e a avaliação anual dos 
funcionários da escola. A maioria das 
associações e dos diretores executa essa 
função administrativa de modo profissio-
nal.

As comissões diretivas devem asse-
gurar a realização pontual dessa tarefa 
administrativa, mas devem normalmente 
delegá-la à administração da escola. Os 
departamentais geralmente pedem para 
a comissão diretiva ajudar na avaliação 
do desempenho do diretor, mas não na 
avaliação dos professores e dos funcioná-
rios. Caso um professor se queixe para um 
membro da comissão diretiva com respeito 
à sua avaliação, não é função da comissão 
questionar a avaliação que o diretor fez ou 
fazer sua própria investigação. A comissão 
deve pedir que o departamental realize 
uma avaliação adicional para ter uma se-
gunda opinião a fim de verificar o trabalho 
do diretor.

divisão e na união. Esses códigos cobrem 
várias áreas, como itens a serem incluídos 
no manual do aluno, regulamentos de 
cobrança de mensalidades e taxas pelo 
uso das instalações da escola. Aqui vemos 
novamente a importância de regulamentos 
na administração da organização. Ao mes-
mo tempo em que habilidades de liderança 
são necessárias para se encontrar recursos 
adicionais, são necessárias habilidades 
administrativas para se estabelecer e im-
plantar um programa de ação eficaz.

Já que uma das responsabilidades da 
comissão diretiva é aumentar os recursos, 
uma palavra deve ser dita aqui com res-
peito à angariação de fundos e o desen-
volvimento da escola. Muitas comissões 
diretivas demonstram liderança ao contra-
tar um profissional cuja principal função é 
estabelecer contato com ex-alunos e ami-
gos na comunidade para suprir as princi-
pais necessidades de capital da escola. Se 
achar que precisa de alguém para realizar 
essa tarefa, a comissão deve consultar o 
departamento de educação local. A maio-
ria das escolas que já contratou alguém 
para esta área viu o futuro da instituição 
mais animador e mais esperançoso do que 
quando a comissão espera que o diretor ou 
um voluntário desempenhe essa função. 
Eu desafio as comissões diretivas a de-
monstrarem liderança explorando métodos 
criativos para a angariação de fundos.

Comissão diretiva de Conejo Adventist Elementary School, Newbury Park, Califórnia.
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Comissão diretiva e diretor devem 
demonstrar liderança nessas funções espe-
ciais para assegurar o desenvolvimento da 
escola de boa qualidade.

Um Chamado à Autoavaliação
Sendo que a avaliação e a confiabilida-

de são importantes funções da comissão 
diretiva, seus membros devem encontrar 
maneiras para avaliar a sua eficiência. 
Na ansiedade por avaliar o progresso 
dos alunos e funcionários, as comissões 
frequentemente negligenciam a avaliação 
de seu próprio trabalho. Referindo-se às 
áreas salientadas por este artigo, seria pru-
dente avaliar as ponderações da comissão 
diretiva para determinar quanto tempo é 
gasto nas funções de administração e de 
liderança. Essa auditoria pode produzir 
grandes dividendos.

Os administradores da escola são 
empregados tanto para administrar como 
para liderar os negócios da escola. Os 
diretores são responsáveis tanto pelas 
habilidades de administração como de 
liderança. Não deveriam as comissões 
ser consideradas pelos mesmos padrões 
elevados?

A autoavaliação da comissão direti-
va pode ser tão simples quanto fazer as 
seguintes perguntas:

1. Quais são os nossos pontos fortes? O 
que estamos fazendo bem?

2. Que melhorias podemos fazer para 
nos tornarmos uma comissão diretiva 
melhor? Como podemos melhorar nossa 
eficiência?

3. A pauta da comissão diretiva está 
cheia de questões de administração ou 
de liderança? A comissão busca continu-
amente melhorar seus esforços? Ou está 
esperando diferentes resultados enquanto 
conduz os negócios do modo costumeiro?

Alguns Pensamentos Finais Sobre 
Liderança

O título não faz o líder. Só porque uma 
pessoa tem o título de diretor de escola 
ou presidente de comissão diretiva não é 
garantia de que agirá como líder. Algu-
mas habilidades de liderança são inatas, 
enquanto outras podem ser cultivadas e 
desenvolvidas. O líder eficiente precisa 
visão, habilidade de motivar as pessoas, 
empatia, disposição para ouvir, forte 
capacidade moral, disposição de colabo-
rar para alcançar alvos compartilhados, 
e determinação para ganhar o respeito da 
equipe. Espera-se que pessoas cujo cora-
ção e as habilidades estejam voltadas para 
a liderança sejam eleitas ou indicadas para 
posições de liderança, pois a maioria não 

nasce com essas habilidades.
Por definição, liderança é uma jor-

nada e um processo, não uma posição. 
Líderes eficientes não necessitam de um 
título para relacionar-se com as pessoas e 
compartilhar a visão que as inspira a agir. 
Esta pode ser a razão que em muitos casos 
a pessoa mais poderosa ou influente na 
comissão diretiva não é seu presidente ou 
o diretor da escola. A influência vem com 
sabedoria, visão, e habilidade de comuni-
car e inspirar – não com a posição.

É necessário uma equipe. É grande 
erro achar que liderança é ato isolado. 
Líderes e liderados juntos se envolvem 
no ato da liderança. Não é “eu”; e sim 
“nós”. Sem dúvida, o líder é o catalisador 
e o torcedor, mas as realizações signifi-
cativas resultam de equipe comprometida 
trabalhando de modo colaborativo para 
alcançar a visão comum.

Persuadir, não comandar. Bons admi-
nistradores e líderes tanto ouvem como 
usam métodos de persuasão para conven-
cer os seguidores. Bons líderes sabem que 
o grupo com o qual trabalham precisa 
tomar posse da visão. Isto é melhor 
alcançado através de persuação e partici-
pação na formação da visão. Motivação 
instrínseca e interna sempre funciona 
melhor que controle extrínseco e externo.6 
Microadministração e coerção raramente 
promovem bons relacionamentos e clima 
que produz coleguismo e colaboração. Os 
líderes tendem a capacitar a equipe em vez 
de tentar comandar e controlá-la. O líder 
busca compromisso, não aquiescência. A 
persuasão sempre vence, não o comando.7

Otimismo quanto ao futuro. O líder 
nunca está satisfeito com o presente, pois 
visualiza um futuro melhor. Esta preo-
cupação com o futuro distingue um líder 
de um administrador. Uma pessoa pode 
ser íntegra, tomar iniciativa e demonstrar 
coragem em suas convicções; mas isso 
não é suficiente para torná-la líder. O líder 
é profundamente insatisfeito com o status 
quo e inquieto por mudança. De acordo 
com Marcus Buckingham, o otimismo é a 
essência da liderança. Para ser eficiente, o 
líder deve ser infalível, irrealista e até irra-
cionalmente otimista.8 “Esta escola será 
melhor” é o slogan da comissão diretiva 
que demonstra liderança ... seguido por 
“Faremos o que for necessário para alcan-
çar essa meta!”

Sumário
Comissões diretivas e administradores 

exigem tanto habilidades de liderança 
como de administração. Os diretores e 
professores empregados devem ser fortes 

Se o diretor atuar 

principalmente 

concentrando-se em tarefas 

de administração, então a 

comissão precisa “tomar 

a liderança” e auxiliá-

lo através de reuniões 

de visualização para 

estabelecer plano de cinco 

a dez anos para a escola.

em ambas as áreas. Mas entre as duas 
habilidades, liderança é a mais necessária. 
A maioria dos administradores de escola 
está acima da média em habilidades ad-
ministrativas, enquanto deixam a desejar 
na área de liderança. É muito mais fácil 
(e parece ser mais urgente) manter-nos 
ocupados “apagando o fogo” enquanto 
deixamos de investigar por que tantos 
incêndios estão ocorrendo, ou em planejar 
medidas adequadas para prevenção!

Igrejas e escolas devem encontrar 
membros de comissão e administradores 
que sejam apaixonados por melhorias 
na escola e otimistas quanto ao futuro. 
Necessitam-se líderes que sonhem alto e 
possuam visão arrojada. Isso é o que os 
alunos merecem, os pais esperam, e o que 
receberá a bênção de Deus.

Dr. Ed Boyatt, coor-
denador deste número 
especial da revista so-
bre comissão diretiva, é 
professor de Educação 
na La Sierra Univer-
sity, em Riverside, 
Califórnia, e decano da 
Faculdade de Educa-
ção. Trabalhou como 
pastor, professor de en-
sino médio, diretor de ensino médio, diretor interno 
de faculdade, diretor associado de educação para a 
união, e departamental de educação de associação.
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Responsabilidades da Comissão 
Diretiva de Faculdade ou 
Universidade
 1. Compreender e esclarecer a missão 

da escola, certificando-se de que 
a filosofia da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia seja seguida e os alvos 
alcançados.

 2. Revisar os programas educacionais 
e de serviço público para garan-
tir que sejam impulsionados pela 
missão; e aprovar novos cursos e 
programas.

 3. Aprovar planos a longo prazo (inclu-
sive compra e venda de proprieda-
des) e envolver-se em planejamento 
estratégico.

 4. Indicar e apoiar o reitor e avaliar seu 
desempenho.

 5. Assegurar o bem-estar de professo-
res, alunos e funcionários.

 6. Assegurar forte gerenciamento 
administrativo e financeiro.

 7. Presevar a credibilidade da faculda-
de ou universidade diante da igreja.

 8. Interpretar o campus à comunidade.
 9. Interpretar as necessidades da socie-

dade e da igreja para o campus.
 10. Ocasionalmente, servir como tribu-

nal de apelação.
 11. Avaliar seu próprio desempenho, e 

fazer mudanças quando necessário.
 12. Preservar a independência institu-

cional em harmonia com os regu-
lamentos e metas da organização 
mantenedora.

 13. Colaborar com a escola em duas ou 
mais das seguintes áreas: dinheiro, 
tempo, talento e perícia.

Adaptado do livro Perspectives on Trus-
teeship: Board Responsibilities in Private 
Colleges and Universities (Washington, 
D.C.: Association of Governing Boards of 
Universities and Colleges, 1991); John W. 
Nason, “Trustee Responsibilities” (Wa-
shington, D.C.: Association of Governing 
Boards of Universities and Colleges, 
1980); editorial de Humberto Rasi, Re-
vista de Educação Adventista (Dezembro 
1999-Janeiro 2000), p. 3; e com agrade-
cimento a Gerry Karst, Richard Osborn, 
Larry Blackmer, Hamlet Canosa, e Ed 
Boyatt por suas contribuições.

Responsabilidades de Comissões 
Diretivas de Ensino Fundamental e 
Médio
 1. Esclarecer e ajudar a implantar a 

missão da escola.
 2. Trabalhar com a associação para 

encontrar bom diretor e bons profes-
sores.

 3. Apoiar o diretor.
 4. Envolver-se no planejamento a longo 

prazo, e aprovar tais planos.
 5. Aprovar o programa educacional.
 6. Assegurar a solvência financeira.
 7. Trabalhar junto ao diretor e à asso-

ciação no emprego e na demissão de 
professores e funcionários conforme 
previsto pelas leis trabalhistas.

 8. Manter a planta física.
 9. Melhorar a imagem pública da esco-

la e ajudar a recrutar alunos.
 10. Servir como tribunal de apelação.
 11. Manter-se informada.
 12. Colaborar com a escola em duas ou 

mais das seguintes áreas: dinheiro, 
tempo, talento e perícia.

 13. Avaliar seu próprio desempenho.

Código de Ética Para Membros da 
Comissão Diretiva (em todos os 
níveis)
 1. Manter e ajudar a impor regulamen-

tos denominacionais pertinentes à 
educação, e verificar que mudanças 
sejam feitas apenas através de proce-
dimentos apropriados e éticos.

 2. Tomar decisões que visem o bem-
estar dos funcionários e alunos, e 
que supram as necessidades de todas 
as crianças matriculadas na escola, 
independente de sua habilidade, 
raça, sexo, ou classe social.

 3. Limitar-se à elaboração de regu-

lamentos, planejamento, avaliação 
e estruturação de regulamentos 
unicamente após a consideração de 
seus possíveis efeitos.

 4. Apoiar o diretor da escola e os fun-
cionários, sem interferir na adminis-
tração da mesma.

 5. Não fazer qualquer compromisso 
pessoal ou tomar medida particular 
que possa comprometer a integrida-
de da comissão diretiva ou danificar 
a reputação da escola ou da igreja.

 6. Conduzir todos os aspectos das res-
ponsabilidades da comissão diretiva 
de modo ético e não usar sua posição 
ou influência de modo a expor a 
escola ou comissão diretiva à respon-
sabilidade civil ou escândalo.

 7. Manter sigilo quanto a todos os 
assuntos debatidos pela comissão 
diretiva em suas reuniões.

 8. Encaminhar todas as queixas e rei-
vindicações ao presidente ou diretor 
e, em caso de questões maiores, 
seguir os procedimentos estabeleci-
dos pela igreja.

 9. Apoiar o programa escolar, parti-
cipando regularmente das reuniões 
da comissão diretiva, dos serviços 
religiosos e de outros eventos rela-
cionadas à escola.

 10. Resistir à pressão de vários grupos 
que buscam implantar mudanças nos 
regulamentos escolares para adequá-
los à sua filosofia, para beneficiá-los 
financeiramente, ou por não estarem 
em conformidade com as doutrinas 
e regulamentos da igreja.

Adaptado do Código de Ética dos Mem-
bros da Comissão Diretiva da Columbia 
Union, por cortesia de Hamlet Canosa.

Responsabilidades
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tempo no campus. 
Você pode andar pelo campus, visitar os departamentos, con-

versar com administradores e professores em nossos escritórios, 
assistir algumas de nossas palestras e pequenos grupos em se-
minários e debates, observar as sessões de laboratório e talvez 
até acompanhar um passeio de classe. Eu teria grande prazer 
em ter a oportunidade de lhe contar o que faço e por que gosto 
de fazê-lo, como estou procurando fazer com que meus alunos 
se entuasiasmem com o estudo, quais são minhas matérias pre-
diletas, que espécie de pesquisa estou fazendo e quais são meus 
sonhos para o futuro.

Você deve ouvir nossos alunos no campus e no refeitório, e 
quem sabe passar a noite em um dos residenciais (pode planejar 
vir um dia antes da reunião da comissão diretiva; depois de se 
recuperarem da surpresa por esse pedido incomum, os admi-
nistradores e funcionários teriam alegria em fazer os devidos 
arranjos para sua hospedagem no campus).

Outra coisa que você deve fazer é ler. Antes de vir para a 
reunião deve ler todo aquele material que recebe do diretor da 
escola. Você deve ler a parte introdutória dos boletins acadê-
micos e se familiarizar com o restante, de modo que possa ter 
idéia da natureza e escopo do processo educacional que foi con-
fiado aos seus cuidados. Sendo que vivemos em era de avaliação 
na educação superior, sou tentado a sugerir que de vez em quan-
do você deva participar de um teste sobre esse material.

Naturalmente, tudo isso envolverá bastante tempo. Mas de 
que outra maneira você poderá conhecer quem são os professo-
res e os alunos e o que estamos fazendo? E se você não nos co-
nhece nem sabe o que nos torna confiáveis, como poderá tomar 
as melhores decisões para o nosso futuro, o meu futuro?

2. Ser um torcedor pelo trabalho que meus colegas e eu 
procuramos fazer.

Embora às vezes eu me oponha à atitude paternal e transigente 

C
omo membro do corpo docente tenho interesse 
inerente quanto ao papel a ser desempenhado por um 
membro da comissão diretiva. Para mim, você é mais 
do que um mero “membro da comissão”. Você é um 
fideicomissário, pessoa a quem foi confiado o futuro 
de todo o esforço educacional neste campus. Seu 

raciocínio, julgamento e decisões são fatores importantes no meu 
futuro profissional e pessoal. Uso a primeira pessoa do singular 
porque, embora eu acredite representar a atitude e sentimento de 
muitos de meus colegas, eles não me autorizaram a ser seu porta-
voz e nem sabem que estou escrevendo este memorando.

Infelizmente, não estou seguro de que todos os membros de 
comissão diretiva estejam cientes da natureza e magnitude de 
sua responsabilidade. No meu entendimento do processo, você 
e os demais se reúnem, geralmente no campus, por um ou dois 
dias, várias vezes ao ano. Vocês se reúnem durante algumas 
horas em comissões menores: finanças, pessoal, vida estudantil, 
etc. Então é convocada a comissão plena para ouvirem os rela-
tórios e apresentações, abordar questões de orçamento, discutir 
nomeações de professores, e aprovar ou não as recomendações 
da administração. Depois vocês se dispersam. Por via de regra, 
eu não os vejo mais, nem vocês me vêem. 

Embora, em certo sentido, tanto os membros da comissão 
diretiva como os professores estejam “todos envolvidos no 
processo”, o relacionamento está longe de ser simétrico. O que 
você como membro pensa e o que decide sobre o que acontece 
no campus me interessa muito, pois minha vida profissional 
está centrada nisso. O que você faz como membro da comissão 
diretiva afeta minhas condições de trabalho, meu entusiasmo, 
minha eficiência como professor, minha produtividade como es-
tudioso e meu bem-estar geral como pessoa. Não importa quão 
seriamente você considere seu papel, o que faz como membro 
da comissão diretiva é muito mais importante para mim do que 
para você. Eu não o afeto em nenhum aspecto dessa forma. O 
que faço como membro do corpo docente pode ser-lhe grati-
ficante, surpreendente, confuso, ou frustrante, mas, de modo 
geral, não faço muita diferença em sua vida. 

Por causa dessa assimetria, decidi prevalecer-me da sua 
paciência e partilhar com você minha opinião sobre o seu papel 
como membro da comissão diretiva e maneiras pelas quais você 
pode desempanhar sua função a fim de ser mais útil ao campus 
e a mim pessoalmente. Vou colocar minhas convicções na for-
ma de sete coisas que um professor precisa que você faça como 
membro da comissão diretiva.

1. Compreender a natureza e o escopo de seu 
empreendimento educacional.

Isto significa conhecer os vários tipos de coisas que aconte-
cem aqui, incluindo como meus colegas e eu gastamos nosso 
tempo. Nas reuniões que são marcadas, com certeza você não 
pode aprender tudo o que precisa saber, por isso, precisa gastar 

MEMORANDO
Para: Um membro de comissão diretiva (atual ou futuro)

De:  Um membro de corpo docente de ensino superior*

Assunto: O que meus colegas e eu precisamos que você faça
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de alguns membros da comissão diretiva que conheço, há certa 
utilidade em pensar em nosso relacionamento como análogo 
ao de uma família grande (meus alunos diriam “enorme”). É 
um campus que consiste de uma família de três gerações: pais, 
filhos adultos e netos jovens. Todos nós concordaríamos que seria 
tremendamente inadequado que os avós se queixassem publica-
mente de seus filhos ou netos.

Algum tempo atrás conheci um membro de comissão diretiva 
que saiu contando ao grupo constituinte da escola que coisas hor-
ríveis estavam acontecendo no campus, e depois voltou relatando 
com grande seriedade que os membros da igreja não depositavam 
muita confiança na instituição. Se existisse expressão para “práti-
ca indevida de um membro de comissão”, essa atitude certamente 
se classificaria como tal. Se você não pode torcer pelo êxito do 
trabalho no campus, não pode ser um bom membro de comissão 
diretiva e jamais deveria gastar seu tempo em um lugar ou proje-
to pelo qual não possa torcer.

Isso é sem mencionar que você não deve pensar de maneira 
crítica a respeito do trabalho que todos nós estamos fazendo aqui. 
Todas as famílias, incluindo as famílias saudáveis, têm disfun-
ções em certos aspectos. Nenhum lugar é perfeito, e eu sei que 
nosso campus também não é. Meus colegas e eu precisamos, e, 
pelo menos em nossos melhores momentos, realmente queremos 
ter o benefício de seus comentários bem informados e atenciosos. 
Queremos saber o que você pensa e o que ouve, e o que pensa do 
que ouve. Mas, por favor, quando alguma coisa lhe causar preo-
cupação, quando ouvir de uma situação em que alguém errou e 
deva fazer melhor no futuro, venha falar conosco, não sobre nós. 
Se não se sentir confortável em falar diretamente com um de nós, 
fale com nosso diretor, o qual providenciará alguém que possa 
nos ajudar a solucionar o problema.

3. Respeite-me profissionalmente.
Para a maioria dos membros do corpo docente, esta institui-

ção não é nosso empregador de último recurso. Na verdade, há 
constante intercâmbio de pessoal não apenas entre este campus 
e outros campi adventistas, mas também entre esta e outras 
instituições públicas comparáveis. Considerando as diferenças de 
salário, é surpreendente ver que pessoas talentosas e experientes 
deixam posições mais lucrativas para trabalhar aqui. Por outro 
lado, alguns de nós temos trabalhado aqui e em outros campi 
adventistas durante toda a nossa carreira profissional porque 
acreditamos na missão de instituições como esta e queremos 
fazer parte delas.

Relembrando mais uma vez a analogia paternal, todos nós 
sabemos que os pais de filhos adultos não se relacionam com seus 
filhos como “crianças” que precisam de instrução e disciplina. 
Na realidade, pais de filhos adultos geralmente precisam mais 
dos filhos do que os filhos dos pais; pais sensatos reconhecem 
isto e se comportam adequadamente. A analogia é óbvia. Embora 
os administradores, membros da comissão diretiva e alunos 
sejam todos essenciais num projeto como este, os professores são 
os maiores responsáveis pelo ensino, pesquisa e serviço – o que 
constitui a principal tarefa da educação superior. Normalmente, 
ficamos aqui por mais tempo do que nossos alunos e, como nos-
sos administradores, temos dedicado mais de nós mesmos do que 
nossos membros de comissão podem fazer. 

4. Erga-se acima de qualquer conflito de interesses.
Sendo que a função de membro de comissão diretiva não é 

trabalho remunerado, de tempo integral, você necessariamente 
tem outros compromissos, que nem sempre são compatíveis com 

os interesses deste campus. Este é o caso principalmente se você 
estiver ligado profissionalmente a outra igreja ou instituição edu-
cacional. Mas quando você participa de reunião da nossa comis-
são diretiva ou de uma de suas comissões, ou de qualquer outra 
função como membro de comissão, sua lealdade prioritária deve 
ser para com esta instituição e sua missão. Esta é uma questão de 
integridade pessoal.

Certa vez, encontrei um membro da comissão diretiva de uma 
universidade afiliada à Associação Geral e perguntei o que ele 
considerava ser seu papel. Sem titubear ele respondeu: “Proteger 
os interesses da minha união.” Naquela ocasião pensei, e agora 
estou mais convencido do que nunca, que ele simplesmente não 
estava capacitado a exercer com integridade a função de membro 
de comissão diretiva.

Seja qual for sua outra responsabilidade pessoal ou profissio-
nal e seus compromissos (os quais eu espero que tenha), quando 
você se reúne com nossa comissão diretiva, ou em qualquer outra 
ocasião em que esteja exercendo a função de membro de uma co-
missão diretiva, sua responsabilidade principal é (e sua lealdade 
e comprometimento devem ser) o cumprimento da missão desse 
campus. Nenhuma outra postura é eticamente aceitável. 

5. Pense de maneira ampla e estratégica.
Em reuniões de comissão diretiva, você e os demais precisam 

gastar muito do seu tempo abordando desafios imediatos, princi-
palmente os relacionados a questões orçamentárias e de pessoal 
e, por vezes, ao programa acadêmico ou curricular. No entanto, 
é preciso também pensar sobre o futuro a longo prazo (se for 
considerar o futuro) da educação superior adventista em geral e 
neste campus em particular.

O que é incidental pode lhe inquietar (se algo lhe inquietar), 
especialmente quando você descobrir que não se trata simples-
mente de manobra retórica para certificar-se de que você esteja 
atento. Eu quero que você se inquiete porque este assunto é tanto 
importante como irreconhecível. Como o preço da educação 
superior aumenta quase duas vezes mais do que o índice do custo 
de vida em geral, todos nós precisamos considerar se a educação 
superior adventista continuará a ser economicamente viável ou 
se eventualmente “sairá do mercado por causa do preço”. Por 
quanto tempo as famílias adventistas acreditarão que o produto 
vale o que custa?

A equipe de avaliação que visitou nosso campus certa vez 
perguntou: Por que vocês estão aqui? O que vocês estão fazendo 
que uma instituição de ensino superior pública ou estadual na 
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vizinhança não possa fazer? Contrário à suposição comum entre 
adventistas, a preocupação da equipe não era por sermos muito 
diferentes dos campi seculares, públicos e particulares, mas por 
não sermos suficientemente diferentes para justificar nossa exis-
tência. O que torna a educação superior adventista autêntica e ir-
redutivelmente adventista? Deve ser algo muito mais profundo do 
que ter funcionários e professores adventistas, recrutando prin-
cipalmente alunos adventistas e exigindo que os alunos assistam 
aulas de ensino religioso e frequentem as atividades religiosas 
programadas. Todos esses devem ser componentes necessários, 
mas a educação adventista deve também vincular a incorporação 
inteligente e eficaz de valores adventistas nas matérias em seus 
vários currículos. 

A grande norma de Ellen White: “Mais elevado do que o sumo 
pensamento humano pode atingir, é o ideal de Deus para com 
Seus filhos” (Educação, p. 18), é frequentemente mencionada, 
mas raramente aplicada aos padrões acadêmicos. Embora nin-
guém ouse dizer tão francamente, a realidade é que a educação 
superior adventista atualmente está visando principalmente os 
alunos medianos e medíocres. Como um de meus colegas mais 
antigos observou com tristeza mas, na maior parte, corretamente: 
“A educação superior adventista fala sobre qualidade, mas pratica 
mediocridade.”

Fico também me perguntando sobre as implicações de outra 
convicção de Ellen White: “Deus requer o cultivo das faculdades 
mentais. É Seu desígnio que Seus servos possuam mais inteligên-
cia e mais claro discernimento que os mundanos, e Se desagra-
da dos que são muito descuidados ou muito indolentes para se 
tornarem obreiros eficientes e bem preparados. ... Se for subme-
tido à direção do Espírito, quanto mais perfeitamente cultivado o 
intelecto, tanto mais eficazmente poderá ser usado no serviço do 
Senhor” (Parábolas de Jesus, p. 333).

Se nós que atuamos na educação superior adventista levar-
mos a sério este conselho, temos nossa escolha ética a fazer: 
Incentivaremos nossos alunos adventistas mais bem dotados 
intelectualmente a se conformarem com educação acadêmica de 

segunda classe em um campus adventista, ou os encorajaremos 
a ir a algum outro campus onde o intelecto possa ser mais bem 
“cultivado”, resultando em “mais inteligência e mais claro discer-
nimento”?

A situação atual nos campi adventistas força muitos dos alunos 
adventistas mais capacitados a escolherem entre a educação aca-
demicamente excelente e a educação adventista. Prover educação 
excelente para os alunos adventistas mais capacitados não deveria 
ser parte explícita da missão de alguns campi adventistas? Não 
seria esta uma opção meramente estratégica, mas o cumprimento 
de uma obrigação adventista para com esses alunos e o futuro 
adventista?

Evidentemente, nem todos pensam assim. Após minha apre-
sentação sobre futuras mudanças curriculares em nosso campus 
numa reunião de administradores de ensino médio adventista, um 
diretor se aproximou de mim com o seguinte conselho: “Você 
não deve se preocupar com os melhores alunos, pois já os perdeu. 
Seu trabalho é prover educação superior para alunos adventistas 
que não conseguem ingressar em nenhum outro lugar.” É surpre-
endente que ele não tenha dito: “Nós já os perdemos.” 

6. Pergunte se as faculdades e universidades 
adventistas devem ser semelhantes.

Pode qualquer campus de ensino superior ou universitário 
– público ou particular, secular ou religioso – satisfazer as neces-
sidades da ampla variedade de alunos que procuram a educação 
adventista? Sem mencionar a nossa localização, deveríamos ser 
diferentes de outros campi adventistas? Ou será que todos os 
campi devem (ou devem procurar) ser o lugar “correto” para todo 
aluno adventista? Deveriam os alunos em perspectiva ter razões, 
senão pela geografia e relacionamento social, para escolher um 
campus adventista em particular?

A equipe de consultores em nosso campus certa vez pergun-
tou: “Que tipo de alunos adventistas não deveriam vir estudar 
aqui?” Esta pergunta nos surpreendeu. A maioria de nós supu-
nha que “aqui” era o lugar correto para todo aluno universitá-
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rio adventista nos Estados Unidos! Mas, seria a pergunta dos 
consultores uma boa pergunta? Se assim for, espero que você 
e nossos outros membros de comissão diretiva se perguntem: 
“Que estamos fazendo e o que deveríamos estar fazendo aqui 
que não possa ser feito ou não esteja sendo feito igualmente em 
outros campi adventistas? Deveríamos estar nos especializando 
em certas áreas acadêmicas (como arquitetura na Universidade 
Andrews e engenharia na Universidade Walla Walla)? Se assim 
for, em que áreas? E por quê? Deveríamos procurar atrair certos 
tipos de alunos? Se assim for, quais? E por quê?

7. Afinal, seja esperançosamente realista.
Ou talvez eu devesse dizer “seja realistamente esperançoso”. 

Não importa. O fato é que, parafraseando uma antiga frase do 
filósofo Immanuel Kant, esperança sem realismo é vazia, e rea-
lismo sem esperança é cego. A esperança vê as possibilidades do 
futuro; o realismo leva a sério os fatos do presente. Esperança é a 
motivação de nosso comprometimento; realismo é a justificativa 
para “colocar nosso dinheiro onde nossa boca está” – para nós 
professores é continuar a dedicar nossa vida, e para as famílias 
adventistas do grupo constituinte é continuar a investir centenas 
de milhões de dólares na educação superior.

Entendo que tudo isso constitui uma elevada ordem. E sei que 
você não é pago pelo tempo e esforço que dedica durante vários 
dias ao ano como membro de comissão diretiva. Se você for 
membro ex-ofício, é uma responsabilidade a mais na sua fun-

ção já sobrecarregada em nossa igreja; se for membro eleito, é 
puramente obra de amor. Em ambos os casos, meus colegas e eu 
queremos que você saiba que apreciamos sua dedicação.

Por outro lado, se você não tiver interesse, tempo e energia 
para assumir essa responsabilidade, não tem obrigação moral de 
fazê-lo. Se, por qualquer motivo, você não puder assumir o com-
promisso necessário, espero que se isente da responsabilidade de 
membro da comissão diretiva e permita que a vaga seja preenchi-
da por outra pessoa. Se a sua posição for de membro ex-ofício e 
não eleito, tal atitude pode ser um tanto deselegante; mas nesse 
caso, você precisa fazer uma escolha moral: ou você reorgani-
za suas outras responsabilidades e prioridades para permitir-se 
cumprir adequadamente seu papel como membro da comissão 
diretiva, ou sacrificará sua integridade. 

Você pode achar que estou exagerando, e talvez eu esteja. Mas 
acho que não. Como disse anteriormente, você vai lidar com 
minha existência pessoal e profissional e afetá-la. Enquanto eu 
trabalhar aqui, comprometo-me a dedicar a esta instituição meus 
melhores esforços e preciso que você assuma sua responsabilida-
de com a mesma seriedade.

 * Durante alguns anos, o autor tem estado envolvido no ensino, administração 
e pesquisa em três diferentes campi adventistas na América do Norte.
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P
or quase 30 anos presidi comissões diretivas 
educacionais do ensino básico ao superior. 
Nos últimos 21 anos antes de me aposentar 
presidi duas comissões diretivas universitárias 
e servi a duas outras. Cada instituição é sin-
gular, assim como suas comissões diretivas. 

Aqui estão meus pensamentos sobre o que deveríamos 
esperar de presidentes de comissão diretiva nesta 
época desafiadora para a educação adventista:

O presidente de comissão diretiva deve 
continuamente interagir com cinco grupos 
diferentes.

• O grupo constituinte, que tem idéias 
distintas e variadas sobre o modo como 
a instituição deve ser dirigida e como 
deve se relacionar com uma multidão 
de questões.  Se não estiverem satisfeitos 
retiram suas ajudas financeiras ou tiram 
você do cargo na próxima reunião do 
grupo constituinte.

• Pais e estudantes, que possuem suas 
próprias agendas.  Se não forem cumpri-
das, votam precipitadamente. Sendo que 
matrícula é tudo, esse grupo tem grande 
poder no rumo que a escola toma.

• O corpo docente, que é pago para 
pensar, explorar, desafiar e debater. Se 
os professores estiverem impacientes ou 
frustrados, nada no campus irá bem. No 
entanto, todo dia no campus alguém dirá 
ou fará algo com o potencial de criar 
controvérsia.

• A administração da escola, dirigida 
pelo diretor, que está constantemente sob 

O Mundo Desafiador 
de Presidente de 

Comissão Diretiva
T H O M A S  M O S T E R T
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maior pressão ainda que o presidente da 
comissão diretiva. Eles precisam decidir 
o que precisa de atenção agora ou pode 
esperar até mais tarde; o que pode ser 
decidido internamente, e o que precisa de 
aprovação da comissão diretiva.

• Além de ouvir e interagir com os qua-
tro grupos apresentados acima, a comis-
são diretiva governante tem a responsabi-
lidade de tomar decisões. Dirigindo esse 
processo está o presidente da comissão 
diretiva, que pode ou não ter experiên-
cia nesta função singular. (Infelizmente 
não existe mais treinamento disponível 
nessa área.) Uma vez que todos esses 
grupos têm idéias variadas, rigorosamente 
mantidas, o presidente constantemente 
receberá opiniões, reclamações e queixas 
conflitantes.

Aqui estão minhas sete sugestões sobre 
a atuação mais eficaz do presidente: 

Primeira, aceite que é impossível 
agradar a todos os diferentes grupos, 
e espere ser criticado não importa a 
direção que tomar ou deixar de tomar. 
Tente não levar isso para o lado pessoal. 
Mas ao mesmo tempo, troque idéias com 
esses grupos ampla e constantemente para 
não ficar sozinho em seus pensamentos e 
ações.

Segunda, forneça liderança na 
definição de metas para a instituição, 
mantendo os líderes de campus respon-
sáveis pelo desempenho e pela solução 
de problemas. Nada é mais frustrante do 
que um presidente tão político que não 
toma posição ou expressa opinião.

Todo seu público precisa saber qual a 
sua posição e por quê. Sem líderes, em 
todos os níveis, desejosos de se levantar 
e falar o que acreditam, a instituição vai 
à deriva. Consulte o reitor ou diretor com 
frequência para ter certeza de que estão de 
acordo quanto à direção que a escola deve 
tomar.

Terceira, certifique-se de que a co-
missão diretiva compreende as questões 
para que possa tomar decisões inte-
ligentes. Ao mesmo tempo, ela precisa 
evitar a microadministração de negócios 
comuns da escola e não envolver-se em 
relacionamentos com estudantes, profes-
sores e administração. É responsabilidade 
da comissão diretiva, com liderança dos 
vários grupos constituintes, definir a dire-
ção geral e, então deixar que a administra-
ção, o corpo docente e os funcionários a 
tornem realidade. Isto é excepcionalmente 
dificil para membros leigos que operam 
seus próprios negócios ou consultórios 
médicos e estão acostumados a estar no 
controle. Pode ser difícil também para 

líderes de igreja que estão acostumados 
ao sistema administrativo participativo da 
igreja, em vez do sistema da direção de 
instituições educacionais.

Quarta, cuidado com membros de 
comissão diretiva que querem dominar 
o debate e definir, de acordo com suas 
próprias idéias, o rumo que a escola 
deve tomar. Muitas vezes, os membros ri-
cos inconscientemente sentem que devem 
ter mais do que simplemente voz ou voto. 
O presidente da comissão diretiva deve 
certificar-se de que todos os membros 
sejam tratados de modo imparcial. Não 
é necessário dizer que ele também deve 
ser cuidadoso para não dominar o debate. 
Descobri que o bom humor pode amenizar 
confrontações tensas, especialmente quan-
do o grupo é relembrado que todos nós 
ganhamos e perdemos um pouco durante 
debates.

Quinta, desenvolva relacionamento 
de trabalho cordial com o reitor ou di-
retor. Não microadministre as responsa-
bilidades do reitor, mas dê a ele o número 
de seu celular e convide-o a contatá-lo 
a qualquer hora. Pessoalmente, sempre 
pedi e prometi duas coisas para manter 
bom relacionamento de trabalho com o 
reitor: Primeira, precisamos sempre ser 
honestos um com o outro e nunca mentir. 
Precisamos manter a confiança. Segunda, 
precisamos manter um ao outro informado 
sobre eventos e problemas significativos. 

Ninguém gosta de surpresas. É muito mais 
fácil apoiar-se mutuamente quando ambos 
sabem os fatos antes de uma grande crise 
ocorrer. 

Sexta, ore antes e durante toda 
reunião da comissão diretiva para que 

Ser bom presidente 

de comissão diretiva 

significa saber o que está 

acontecendo nos vários 

públicos que interagem 

com a instituição e 

claramente compreender a 

missão da Igreja Adventista 

do Sétimo Dia e de suas 

instituições.

Tom Mostert (à direita), autor deste artigo, se dirige aos membros da comissão diretiva de La Sierra 
University (LSU), em sua última reunião como presidente dessa comissão, em novembro de 2007. 
Sentado ao seu lado está Randal Wisbey, reitor de LSU.
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não tenham abraçado nossa visão mun-
dial, mas que sejam solidários a ela, estes 
devem ser substituídos assim que possível 
por professores adventistas do sétimo dia.

A visão mundial adventista do sétimo 
dia, embora respeite a visão de outras 
denominações religiosas, é completamente 
distinta. Ela envolve uma compreensão 
de Apocalipse 14 e 18 que culmina com 
o chamado de outros cristãos para fora 
de suas igrejas. Você simplesmente não 
pode concordar com outra visão global, 
e comunicar de modo eficaz a mensagem 
e cultura adventista aos alunos. A contra-
tação preferencial não é discriminatória, 
desde que o corpo docente e os candita-
tos não adventistas estejam cientes das 
limitações. É absolutamente necessário ter 
companheiros de fé responsáveis por man-
ter a identidade e o pensamento adventis-
ta. É por isso que essa questão precisa ser 
assunto não negociável para a comissão 
diretiva e o grupo constituinte.

Em minha opinião, ser bom presidente 
de comissão diretiva significa saber o que 
está acontecendo nos vários públicos que 
interagem com a instituição e claramente 
compreender a missão da Igreja Adventis-
ta do Sétimo Dia e de suas instituições. Se 
o presidente da comissão diretiva sempre 
manter essas áreas em mente e buscar a 
orientação divina, Deus certamente aben-
çoará seus esforços.

Na época em que este 
artigo foi escrito, 
Thomas Mostert 
havia sido presidente 
da Pacific Union Con-
ference em Westlake 
Village, Califórnia, por 
21 anos. Durante esse 
tempo foi presidente da 
comissão diretiva para 
a La Sierra University 
(Riverside, Califórnia) 
e Pacific Union College (Angwin, Califórnia). 
O Pastor Mostert também serviu como pastor, 
diretor da associação ministerial da associação, e 
presidente de três associações da Divisão Norte-
Americana. Ele se aposentou recentemente e reside 
em Gresham, Oregon, EUA.

Deus lhe dê paz pessoal e calma inte-
rior. Poucas coisas são piores do que o 
presidente da comissão diretiva perder a 
compostura durante uma reunião. Se as 
coisas ficarem muito acaloradas, faça um 
intervalo para que as pessoas possam se 
movimentar e se acalmar.

Sétima, e mais importante de todas, 
tenha idéia clara do que Deus quer para 
a instituição. Afinal, ela pertence a Ele. 
Nós a operamos para cumprir Sua missão. 
Constantemente leve a comissão diretiva 
de volta às grandes questões, e certifi-
que-se de que todas as decisões estejam 
em harmonia com os princípios do Céu. 
Como presidente da comissão diretiva, 
gaste tempo de qualidade aprendendo e 
expandindo seu conhecimento sobre a 
missão. É surpreendente como com frequ-
ência este ponto chave se perde em meio 
às questões “urgentes” discutidas.

Aqui estão alguns conceitos úteis 
para se ter em mente ao dirigir uma 
comissão diretiva:

• Sendo que a instituição é uma enti-
dade da igreja, o presidente da comissão 
diretiva precisa ter amplo conhecimento 
dos objetivos, princípios, e regulamentos 
operacionais da igreja e habilidade em in-
terpretá-los para a comissão diretiva. Esta 
é responsabilidade complexa, pois nem 
todo regulamento operacional pode ser 
aplicado com uniformidade precisa para 
todo tipo de atividade.

• Instituições educacionais são parte 
integral da associação ou união, portanto, 
sua missão é a mesma.

• Ser parte integral da igreja significa 
que a prioridade máxima da instituição 
é prover educação adventista para jovens 
adventistas do sétimo dia. Para uma uni-
versidade, isso significa que a prioridade 
máxima não é a pesquisa ou ser reconhe-
cida como “universidade modelo”, embora 
devamos ser o melhor que podemos. A 
universidade não gira em torno da visão 
coletiva e desejos do corpo docente, da 
administração, ou da comissão diretiva, 
mas em torno da missão da igreja. Seu 
principal propósito é educar jovens adven-
tistas em atmosfera que tanto nutre como 
desenvolve a fé.

• A história tem mostrado que esco-
las estabelecidas para nutrir os jovens 
em atmosfera espiritual enquanto eles 
adquirem conhecimento têm normalmente 
recebido crescente pressão para diminuir 
essa ênfase. Focalizam, em vez disso, o 
aprendizado e a pesquisa. Por essa razão, 
a maioria destas escolas mudou seu foco 
e se tornou mais interessada na educação 
acadêmica do que na vida espiritual. Será 
necessário diálogo e energia constantes 
para manter os propósitos adventistas. 
Existem aqueles, em quase todos os cam-
pi, que não apóiam esse enfoque. Estão 
constantemente buscando maneiras de 
remover as restrições impostas por uma 
visão mundial predominantemente religio-
sa e envolvimento da igreja.

• Quando a educação superior adventis-
ta teve início, Ellen White lembrou a seus 
pioneiros da necessidade de a educação 
ser diferente: “Não é o propósito da insti-
tuição dar aos estudantes mero conheci-
mento de livros. Esta espécie de educação 
pode ser obtida em qualquer colégio da 
região” (Conselhos Sobre Educação, p. 
60).

• A comissão diretiva não é eleita 
para servir somente ao corpo docente e 
à administração. Ela deve administrar 
todas as atividades temporais, negócios, 
e obrigações da universidade de acordo 
com os princípios da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia.

• Uma importante maneira de assegurar 
que o campus não se desvie de seu propó-
sito é empregar professores que estejam 
em pleno acordo com a visão mundial 
adventista. Embora possa ser necessário 
temporariamente empregar alguns que 

Ser parte integral da igreja 

significa que a prioridade 

máxima da instituição 

é prover educação 

adventista para jovens 

adventistas do sétimo dia.
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S
ão inúmeros e complexos os 
desafios que as instituições 
públicas e particulares de 
ensino superior enfrentam. 
Esses incluem: escassos 
recursos financeiros, despesas 

operacionais e de capital cada vez mais 
elevadas, matrículas anuais irregulares, 
crescente competição por administrado-
res e professores, e custos cada vez mais 
altos de tecnologia em expansão. Apesar 
da afiliação religiosa, nossas faculdades 
e universidades adventistas do sétimo dia 
na Divisão Norte-Americana (DNA) não 
estão isentas de tais problemas. Conside-
rando estas realidades, como tem a comis-
são diretiva de cada instituição, por meio 
de práticas e conduta do grupo, abordado 
esses desafios?

Será que as práticas e conduta das 
comissões diretivas de nossas instituições 
têm facilitado o cumprimento da missão 
da instituição, ou têm dado evidências de 
(tomando emprestada uma frase de um 
professor da Harvard Graduate School of 
Education) “manifestações e permutações 
de governo desequilibrado”?1 Essas co-
missões intensificam a vitalidade de suas 
respectivas instituições ou “acrescentam 
muito pouco valor a maior parte do tempo, 
... micromonitorando em vez de microgo-
vernando, e... confundem mau governo 
com má administração”?2

Não deve surpreender-nos o fato de que 
alguns pesquisadores educacionais ques-
tionam a eficácia das comissões diretivas, 
cujos membros geralmente tenham tido 

Comissão Diretiva 
em Instituições 

Adventistas de Ensino 
Superior: Um Retrato

H A M L E T  C A N O S A

pouco preparo formal para a função. A 
recente amostragem de 1.478 membros 
de comissão de faculdades públicas e 
particulares apresentada no periódico The 
Chronicle of Higher Education indicou 
que quase 60 por cento deles não haviam 
anteriormente servido em comissões de 
ensino superior. Menos de 15 por cento 
responderam que se sentiam “muito bem” 
preparados para sua primeira experiência 
como membros de comissão diretiva de 
instituição de ensino superior.3 Parece que 
os membros de comissão diretiva recebem 
a maior parte do treinamento “em servi-
ço”.

As instituições e as comissões diretivas 
incorrem em custos significativos quando 
seus membros estão despreparados para 
sua função. De acordo com uma pesquisa 
feita por The Chronicle of Higher Educa-
tion, além de se sentirem menos ligados 
ao reitor, os membros de comissão diretiva 
que relatam falta de preparo para atua-
ção na comissão são os que “com maior 
probabilidade se sentem não realizados e 
menos valorizados, e dizem que não estão 

interessados em continuar servindo na 
comissão diretiva”. Sem dúvida, o preparo 
dos membros deve ser considerado essen-
cial para todas as instituições de ensino 
superior.4 

Por mais de uma década tenho tido 
o privilégio de servir como membro ex-
ofício de duas comissões diretivas de duas 
instituições de ensino superior na Colum-
bia Union Conference. O fato de testemu-
nhar como essas comissões funcionam, 
tanto em momentos de êxito como diante 
de desafios, contribuiu para aumentar meu 
interesse em comissões diretivas. Por isso, 
com o incentivo de Richard Osborn, reitor 
do Pacific Union College e ex-vice-diretor 
do departamento de educação da DNA, 
decidi fazer uma pesquisa junto aos mem-
bros de comissão diretiva de quatro insti-
tuições de ensino superior na DNA.5 Mi-
nha pesquisa deveria avaliar a demografia 
dos membros das comissões e explorar a 
percepção desses membros sobre até que 
ponto suas respectivas comissões empre-
gavam as preferidas práticas e condutas de 
grupo identificadas por Chait, Holland e 

Não deve surpreender-nos o fato de que alguns 

pesquisadores educacionais questionam a eficácia das 

comissões diretivas, cujos membros geralmente tenham 

tido pouco preparo formal para a função.
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Taylor em seu livro The Effective Board of 
Trustees.6 Quando eles entrevistaram 108 
membros de comissão diretiva incluindo 
membros e reitores de 22 instituições li-
berais e abrangentes concluíram que havia 
“características e práticas específicas que 
distinguiam as comissões diretivas fortes 
das fracas”.7 Conseguiram identificar seis 
áreas fundamentais onde perceberam 
contrastes entre as comissões fortes e as 
fracas. Competências foram observadas 
em dimensões (1) contextuais, (2) educa-
cionais, (3) interpessoais, (4) analíticas, 
(5) políticas, e (6) estratégicas.8 

Oitenta e quatro membros de comissão 
diretiva de quatro instituições adventistas 
de ensino superior geograficamente dis-
persas pelos Estados Unidos responderam 
a pesquisa constante de 64 itens sobre as 
seis competências identificadas no concei-
to de Chait, Holland e Taylor.9 As variá-
veis do levantamento incluíam afiliação 
religiosa, sexo, idade, raça ou grupo étnico 
e principal ocupação. O levantamento 
procurou determinar qualquer distinção 
marcante nas respostas que pudesse existir 
entre membros de comissão diretiva (1) 
mais jovens e mais idosos, (2) do sexo 
masculino e feminino, (3) de diferentes 
grupos étnicos, e (4) empregados pela 
organização adventista e não empregados 
por ela.

N
ão houve diferenças marcantes 
na percepção das melhores prá-
ticas de membros de comissão 
diretiva entre as faixas etárias. 
Além disso, houve acordo geral 

entre membros dos dois sexos, com várias 
exceções no que se refere ao desenvolvi-
mento da comissão. As mulheres eram 
mais inclinadas do que os homens a dizer 
que suas respectivas comissões (1) usavam 
retiros para examinar o desempenho da 
comissão diretiva, (2) estabeleciam metas 
específicas para as comissões, e (3) rea-
lizavam reuniões para encontrar solução 
criativa para os problemas. Respostas ao 
item sobre o estabelecimento de metas 
específicas para a comissão, em contraste 
com metas organizacionais, também pro-
duziram diferença marcante na percepção 
entre membros de comissão diretiva em-
pregados pela igreja e os não empregados 
por ela.

Somente em um item houve diferença 
marcante de opiniões entre diferentes gru-
pos étnicos sobre com que frequência e até 
que ponto os valores organizacionais eram 
discutidos em reuniões da comissão. Os 
brancos disseram que tais discussões eram 
realizadas com menor regularidade do que 
os outros grupos étnicos relataram.

Composição da Comissão Diretiva
Todas as 84 pessoas que responderam à 

pesquisa eram membros da Igreja Adven-
tista do Sétimo Dia. Isso não foi surpresa, 
pois é regulamento da igreja que todos 

os membros de comissão diretiva de suas 
instituições sejam membros da entidade 
mantenedora.10  

Sexo, raça e etnia dos que responderam 
à minha pesquisa contrastaram significa-
tivamente com os resultados de recentes 
pesquisas mais amplas sobre membros 
de comissão diretiva em faculdades e 
universidades públicas e particulares nos 
Estados Unidos. De 1.478 membros que 
responderam à pesquisa de The Chronicle, 
mencionada anteriormente, 36,2 por cento 
eram mulheres.11 Essa porcentagem foi 
maior do que a da pesquisa de Schwartz 
e Akins, na qual eram mulheres 28,2 por 
cento de 354 membros participantes em 
543 faculdades e universidades indepen-
dentes.12 

Embora o tamanho da minha amos-
tragem seja bem menor, apenas 14,5 por 
cento dos participantes eram mulheres. 
Minha amostragem também revelou (1) 
bem poucas mulheres de grupos étnicos 
não brancos (nenhuma de origem afro-
americana ou hispânica) e (2) nenhuma 
mulher empregada pela organização 
adventista.

Em um levantamento feito entre 415 
membros de comissão diretiva de insti-
tuições públicas e particulares de ensino 
superior em Ohio, Michael e Schwartz 
descobriram que as mulheres que res-
ponderam eram mais inclinadas a tomar 
parte ativa e visível como membros, 
atribuindo maior importância do que os 
homens a atividades como (1) angariar 
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apoio e recursos para suas instituições, (2) 
desenvolver nova visão da educação, (3) 
recrutar doadores, (4) promover a mídia, e 
(5) oferecer liderança acadêmica.13 

Alguém pode ficar imaginando se as 
comissões diretivas adventistas podem não 
ter aproveitado plenamente as perspectivas 
valiosas, substanciais e variadas que as 
mulheres podem oferecer às discussões e 
tomada de decisões. 

D
as 84 pessoas que responderam 
ao meu levantamento, uma es-
colheu não marcar nenhum item 
demográfico, ao passo que outra 
não identificou seu sexo, idade, 

ou grupo étnico. Das 82 pessoas que res-
ponderam ao item referente à idade, 48,8 
por cento estavam abaixo dos 60 anos de 
idade, incluindo metade de todas as mu-
lheres identificadas. Das 83 pessoas que 
responderam à pergunta sobre a principal 
ocupação, 47 por cento disseram que eram 
empregados pela organização adventista.

Foi interessante notar que a diversidade 
racial e étnica na formação total de minha 
amostragem foi grandemente compatível 
com a encontrada em levantamentos mais 
amplos no que se refere à predominância 
de caucasianos nas comissões diretivas do 
ensino superior. Predominaram homens 
brancos, mas a representação de afro-ame-
ricanos (13,4 por cento) e hispânicos (4,9 
por cento) no total de minha amostragem 
foi mais elevada do que a porcentagem dos 
grupos étnicos na pesquisa de The Chroni-
cle. Quando os resultados foram compara-
dos com os da pesquisa de The Chronicle, 
os que responderam à minha pesquisa 
formavam um grupo étnico mais diversifi-
cado do que os da outra pesquisa, resulta-
do que significa muito para a igreja.14

Percepção dos Membros de 
Comissão Diretiva quanto a Práticas 
e Conduta da Comissão

Resultados específicos referentes às 
comissões diretivas foram fornecidos em 
relatórios a cada reitor das instituições 
participantes no levantamento. Esses 
relatórios incluíram comentários sobre as 
respectivas comissões e recomendações 
gerais da pesquisa.

Várias revelações do levantamento são 
dignas de menção. De modo geral, os 
membros perceberam que suas respec-
tivas comissões diretivas, em diferentes 
proporções, não empregavam práticas que 
assegurassem que todos os seus membros 
estivessem bem informados quanto às 
respectivas organizações, as profissões 
dos outros membros da mesma, e as 

funções e responsabilidades da comissão, 
inclusive orientação e desenvolvimento da 
comissão.

A maioria dos que responderam ao meu 
levantamento disseram que as seguintes 
práticas recomendadas não ocorriam re-
gularmente em sua comissão diretiva: (1) 
debate da comissão com seus novos mem-
bros sobre sua função e responsabilidade, 
(2) reconhecimento da responsabilidade 
da comissão por decisões incoerentes, (3) 
debate a respeito do que se aprendeu com 
os erros cometidos pela comissão e o que 
deveria ter sido feito de modo diferente, 
(4) fornecimento de feedback útil para 
membros a respeito de seu desempenho, e 
(5) designação de mentores para os novos 
membros a fim de ajudá-los a compreen-
der como a comissão diretiva funciona.

Recomendações
1. Presidentes das comissões diretivas 

adventistas do sétimo dia e reitores das 
faculdades e universidades, trabalhando 
juntos, devem oferecer provisão siste-

mática de orientação para a comissão e 
desenvolver estratégias para otimizar a 
atuação dos membros da comissão.

Orientação e desenvolvimento melho-
ram o desempenho da comissão e são 
especialmente úteis para novos membros, 
dando-lhes melhor compreensão da cul-
tura, trabalho, função e responsabilidades 
da comissão diretiva. Algumas comissões 
talvez não ofereçam treinamento em ser-
viço porque: (1) acham que não há tempo 
suficiente, (2) não acham necessário, ou 
(3) desdenham da (ou temem a) confiabili-
dade. A correção deste problema deve for-
talecer o desempenho geral da comissão 
diretiva e capacitar os membros da mesma 
a contribuirem de modo mais eficaz com o 
trabalho da comissão. 

As comissões diretivas que empregam 
eficientemente estratégias de orientação e 
desenvolvimento da comissão geralmente 
obtêm vantagens significativas sobre aque-
las que não o fazem, incluindo (1) mem-
bros que experimentam maior satisfação 
em servir à comissão,  
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(2) discussões e debates mais significati-
vos e produtivos no processo de tomada de 
decisões nas reuniões da comissão diretiva 
e das suas comissões, (3) mais divulgação 
bem-sucedida de informações importantes 
aos depositários, e (4) mais elevado nível 
de credibilidade entre corpo docente e 
depositários. Se forem implantados com 
coerência e eficácia, os retiros, avaliações 
formais anuais ou semi-anuais do desem-
penho da comissão, e orientação para os 
novos membros, bem como ajuda de um 
mentor, podem ser métodos eficazes de 
orientação e desenvolvimento da comissão 
diretiva.

2. Membros de comissão diretiva, em 
colaboração com o presidente da mesma, 
devem estabelecer metas que promovam 
melhor dinâmica de grupo.

Quando perguntamos se a comissão 
diretiva deles adotara metas distintas 
das metas da organização, a maioria 
das respostas à minha pesquisa foi Não. 
A falta de definição de metas pode ter 
ocorrido por diferentes razões, das quais 
a mais insignificante não deve ser a falta 
de tempo disponível em reuniões regu-
larmente marcadas. Retiros da comissão 
diretiva oferecem ambiente ideal e tempo 
abundante para se definir metas, bem 
como para oportunidades de enriquecer 
o relacionamento pessoal entre os mem-
bros, promovendo coesão e fortalecendo a 
disposição de ânimo do grupo.

3. Os presidentes das comissões direti-
vas devem preparar pautas que dediquem 
mais tempo a questões de importância es-
tratégica, principalmente itens que visem 
assegurar a viabilidade a longo prazo da 
instituição.

Os membros de comissão diretiva que 
responderam nossa pesquisa indicaram 
que gastavam mais tempo nas reuniões da 
comissão considerando questões comuns 
em vez de assuntos de importância estra-
tégica que poderiam afetar o futuro da ins-
tituição. As comissões diretivas precisam 
encontrar o correto ponto de equilíbrio 
entre considerar questões comuns e fazer 
planejamento estratégico visando o futuro 
da instituição. 

A distribuição do tempo nas reuni-
ões da comissão determina, em grande 
parte, a proporção em que seus membros 
se envolvem ativamente no trabalho da 
mesma. Tempo inadequado nas reuniões 
(tanto em frequência como em duração), 
planejamento pobre, natureza e seriedade 
das questões comuns enfrentadas pela 
comissão, e o interesse político percebido 
pelos depositários internos e externos são 
algumas das razões apontadas pelos que 

responderam à minha pesquisa para omis-
são dos membros nos debates e tomada de 
decisões. Embora com certeza precisem 
abordar questões comuns e preocupações 
urgentes, as comissões devem certificar-
se de que planejamento estratégico e sua 
implantação sejam incluídos na pauta.

Recomendações para Pesquisas 
Futuras

Há bem poucas pesquisas formais 
quanto ao desempenho das comissões 
diretivas das instituições adventistas de 
ensino superior. Muito mais pesquisa é 
necessária dados os contínuos desafios 
enfrentados por nossas instituições. Essas 
pesquisas podem ser patrocinadas por 
uma divisão ou pela Associação Geral 
e constituem excelente tema para teses 
doutorais. Esses levantamentos mais am-
plos forneceriam um quadro mais claro e 
substancial sobre o desempenho de nossas 
comissões diretivas e sugeririam estraté-
gias para melhoria.

Hamlet Canosa, 
Ed.D., é vice-diretor de 
Educação da Columbia 
Union Conference, em 
Columbia, Maryland, 
EUA, onde desempenha 
responsabilidades para 
os níveis pré-escolar 
até o ensino superior, 
e serve como membro 
de comissão diretiva de 
duas faculdades em seu 
campo. Este artigo baseia-se em sua tese doutoral 
“Perceptions of Governing Board Performance 
Held by Trustees of Four Adventist Colleges: Select 
Group Practices and Behaviors in Six Competen-
cies” (La Sierra University, 2005).
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A 
comissão diretiva da univer-
sidade adventista local havia 
recentemente retornado de 
seu retiro anual. Na ocasião, a 
comissão avaliou seu próprio 
desempenho e a importân-

cia da declaração de missão e visão da 
universidade para seus vários grupos 
constituintes. À medida que os membros 
revisaram o plano estratégico da institui-
ção, os deveres de algumas comissões da 
comissão diretiva foram ajustados para 
servir a instituição de modo mais eficaz. 
A instituição como um todo acolheu as 
iniciativas e começou novo ano acadêmico 
com seu senso de realização renovado.

Várias instituições adventistas expe-
rimentam esse tipo de compromisso por 
parte de suas comissões diretivas através 
do processo de governo. Infelizmente, em 
outras escolas, as comissões diretivas não 
funcionam tão bem assim. Por que algu-
mas instituições experimentam a bênção 
de uma comissão diretiva comprometida 
enquanto outras não? Esta não é uma 
pergunta fácil de ser respondida. Nor-
malmente, quando a comissão diretiva da 
escola é ineficiente, as pessoas culpam os 
membros. Em algumas circuntâncias eles 
podem ser os responsáveis, mas podem 

estar sendo confrontados com desafios que 
afetam negativamente a sua atuação.1

Qual é exatamente a função da comis-
são diretiva no ensino superior? Por um 
lado, é administração; por outro, governo. 
Frequentemente a diferença é evidente 
apenas no que se refere às responsabi-
lidades que pertencem à administração 
e às que pertencem à comissão diretiva. 
Funções da administração escolar têm 
sido estudadas e analisadas, mas funções 
de governo têm sido um tanto negligencia-
das nas pesquisas. Uma citação do livro 
Boards That Make a Difference salienta 
a situação de algumas comissões direti-
vas: “Onde a oportunidade de liderança é 

maior, o plano de trabalho é mais pobre”.2 
Sendo que muitos administradores não 
possuem treinamento formal em gover-
no, instituições educacionais adventistas, 
especialmente nos países em desenvol-
vimento, podem acabar lutando com 
algumas questões que impedem a atuação 
da comissão diretiva.

1. Um processo desconhecido
Em alguns lugares no mundo educa-

cional adventista, membros da comissão 
diretiva recebem orientação completa 
sobre sua função e responsabilidade. Ape-
sar desse processo claramente melhorar o 
desempenho da comissão diretiva, não é 
uma prática comum em muitas instituições 
educacionais adventistas. De fato, existe 
pouca compreensão quanto aos termos 
“curador”, “governo”, ou até mesmo “co-
missão diretiva”. Em muitos países, gover-
no é confundido com administração. Mui-
tas pessoas se unem à comissão diretiva 
escolar com a firme convicção de que sua 
responsabilidade primária é “administrar”. 
Infelizmente, muitas instituições possuem 
um padrão de governo e administração 
mal compreendido e mal definido, então 
as pessoas que servem à comissão diretiva 
recebem pouca orientação quanto a seus 
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deveres e responsabilidades. Muitas vezes 
os mais necessitados não podem sequer 
obter diretrizes básicas sobre como o 
governo da comissão diretiva funciona 
para organizações sem fins lucrativos e 
instituições educacionais devido às difi-
culdades técnicas para acessar a informa-
ção, barreiras de linguagem e resistência 
administrativa quanto a incorporar novas 
idéias que possam ser uma ameaça às suas 
práticas e idéias tradicionais de liderança.

Normalmente, supõe-se que pessoas 
que servem à comissão diretiva de uma 
instituição educacional oferecem volun-
tariamente seu tempo e esforço devido 
a algum tipo de compromisso para com 
a obra. Em algumas partes do mundo 
adventista, no entanto, exceto por alguns 
representantes leigos, os membros da 
comissão são pessoas que, em virtude de 
sua posição administrativa na estrutura da 

obra, herdam uma posição na comissão 
diretiva. Isto pode criar percepções que 
variam quanto à função do membro. É 
possível que pessoas leigas que são convi-
dadas a servir como voluntários concebam 
sua função como “de posse”, enquanto os 
que herdam sua posição a concebam como 
“interesse de utilidade”, ou vice-versa. É, 
portanto, extremamente importante que 
todos os membros da comissão diretiva 
recebam orientação adequada quanto a 
sua função e como o processo de governo 

difere do processo de administração de 
igreja.

2. Identidade confusa
Um outro problema que contribui para 

o pobre desempenho da comissão é a 
aplicação de procedimentos de comissão 
de igreja às reuniões de comissão diretiva 
de universidade. Muitos líderes da igreja 
precisam se acomodar a diferentes situa-
ções. Normalmente o diretor da comissão 
diretiva de uma instituição educacional é 
o oficial mais elevado do sistema da obra 
naquela região, e a maioria dos membros 
da comissão são administradores de orga-
nizações subordinadas. O fato de usar pro-
cedimentos de comissão de igreja em vez 
de procedimentos de governo pode fazer 
com que a comissão diretiva gerencie mal 
sua função e perca sua identidade.

Tendo servido em comissões diretivas 
por vários anos, me lembro de muitas 
vezes ter participado de uma versão do 
jogo de “cadeira musical” para a comissão 
diretiva. Por um minuto estávamos na 
reunião da comissão da união, e poucos 
minutos depois havíamos nos transforma-
do na comissão diretiva da universidade, 
então de volta à comissão da união para 
dar aprovação final a um ítem relacionado 
à outra parte da estrutura organizacional.

Alguns podem argumentar que já que a 
maioria dos membros pertence a ambas as 
entidades, isso economiza tempo e apressa 
o processo de tomada de decisões. No 
entanto, essa prática dissipa a identidade 
da comissão diretiva.

A decisão de uma comissão diretiva é a 
voz coletiva de um grupo de pessoas que 
chega a um concenso sobre uma ques-
tão específica e, após devida pesquisa e 
consulta, cria um regulamento para lidar 
com a questão. Essa tarefa normalmente é 
difícil; e se, além disso, não conseguem se 
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declaração de missão e visão.
No modelo de comissão diretiva gover-

nante da administração educacional, essa 
comissão é a proprietária “em custó-
dia” de um grupo maior de depositários 
– membros da igreja, pais e mantenedo-
res. Sendo que os membros da comissão 
diretiva são responsáveis perante o grupo 

manter firmes por si mesmos, facilmente 
sucumbem à pressão dos outros níveis 
da organização ou grupos de interesses 
especiais. Membros da comissão diretiva 
precisam dedicar atenção completa aos 
melhores interesses da instituição durante 
as reuniões. Reuniões fechadas permitidas 
apenas aos membros da comissão dire-
tiva da escola oferecem aos membros a 
oportunidade de serem francos e explora-
rem uma variedade de opções sem temer 
pressão ou vingança.

3. A síndrome da aprovação
Quando membros de uma comissão 

diretiva não estão cientes de suas respon-
sabilidades, a frustração acumulada pode 
fazer com que percam o interesse e o com-
prometimento para com a função. Em vez 
de atuarem como um corpo que formula 
regulamentos, são oprimidos por ques-
tões não essenciais. Frequentemente isso 
resulta na “síndrome do carimbo automá-
tico”. Depois de muita minuciosidade e 
longa discussão, aprovam tudo, até mesmo 
questões que pertecem à administração, se 
chegarem a discutir a pauta. Nas palavras 
de Carver, “o processo de governo se torna 
ritualista, trivialista e retardado”.3

E
sses três cenários estão intima-
mente relacionados. Falta de 
informação adequada no processo 
pode levar à confusão de fun-
ções e fraco desempenho. Estão 

relacionados também às práticas adminis-
trativas da igreja e podem ser corrigidos se 
a liderança da igreja estiver ciente dos três 
cenários, reconhecer a necessidade de um 
processo de governo legítimo e facilitar 
sua implantação.

Compreendendo o Processo de 
Governo

Em todo o mundo, a Igreja Adventista 
usa o sistema de comissões diretivas e 
outras comissões para tomar decisões. À 
medida que o sistema educacional foi de-
senvolvido, o modelo de comissão diretiva 
foi adotado, mas em muitos lugares não foi 
completamente implantado. Neste modelo, 
a comissão diretiva governante está no 
topo da pirâmide institucional. É, portan-
to, de suma importância que esta entidade 
funcione de modo eficaz e proporcione 
apoio adequado aos administradores e 
professores para capacitar a instituição a 
enfrentar com êxito os desafios presentes 
e futuros. Ainda que uma instituição tenha 
uma associação de ex-alunos que a apóia, 
corpo estudantil leal, professores dedica-
dos e administradores capazes, mesmo 
assim precisa de comissão diretiva eficaz 
para manter o percurso traçado por sua 

Reunião de Conselho das Universidades da 
Divisão Africana Centro-Ocidental na Valley View 
University em Acra, Gana, em fevereiro de 2008.
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que estão sob contínua observação divina 
e que, como homens finitos, devem agir 
com um permanente senso de que são 
passíveis de cometer erros na formação de 
planos, a menos que estejam intimamente 
ligados a Deus e buscando remover cada 
deficiência de seu caráter. O padrão divino 
precisa ser atingido. Cada um que assiste 
às comissões administrativas precisa bus-
car diligentemente a sabedoria do alto. A 
transformadora graça de Cristo deveria ser 
sentida em cada reunião. Então, a influên-
cia do Espírito de Cristo sobre o coração 
dos presentes amoldará adequadamente 
sua obra.”6

D
esta perspectiva, comissões 
diretivas podem se tornar a 
consciência ética e moral da 
instituição. “Ser guardião dos 
bens” é mais do que “respon-

sabilidade fiscal”; é também “liderança 
espiritual” e uma grande oportunidade 
para se incorporar a integração da fé nos 
processos de definir regulamentos e tomar 
decisões.

Em sua função como guardiões, os 
membros da comissão diretiva podem 

criar regulamentos que influenciem a 
estrutura corporativa total da institui-
ção e consigam o apoio e a lealdade dos 
constituintes a quem a instituição serve. A 
comissão deve evitar extremos, de parecer 
forte demais, tornando-se o cão de guarda, 
ou ser fraca demais em alcançar suas me-
tas, tornando-se assim irrelevante.

• A comissão diretiva se certificará de 
que a imagem da instituição seja modelo 
de integridade e valores cristãos.

• Avaliará todas as funções e decisões 
pelos padrões definidos nas crenças funda-
mentais da igreja.

• Lidará com questões controversas e 
ameaças sendo proativa em vez de reativa.

• Reconhecerá a importância do uso efi-
caz do tempo e desenvolverá seu processo 
de tomada de decisões de acordo com ele.

• Monitorará o desempenho da equi-
pe administrativa enquanto lhe provê o 
máximo apoio.

• Monitorará o nível de satisfação den-
tro da instituição para assegurar e manter 
professores e funcionários altamente 
motivados e comprometidos.

A comissão diretiva deve fazer delicada 
distinção entre se envolver o suficiente 

constituinte, o processo de governo deve 
aderir a certos parâmetros específicos.

A literatura atribui as seguintes res-
ponsabilidades (conhecidas em alguns 
círculos como “poderes reservados”4) à 
comissão diretiva governante:
 • Indicar e demitir o reitor
 • Vender ou comprar propriedade
 • Aprovar planos a longo prazo
 • Garantir o bem-estar do corpo do-

cente, discente e de funcionários
 • Garantir forte gerenciamento admi-

nistrativo e financeiro
 • Revisar a declaração de missão
 • Interpretar o campus para a comuni-

dade
 • Monitorar seu próprio desempenho

Apesar de serem tarefas importantes, 
as comissões diretivas adventistas têm 
outra responsabilidade de igual modo 
importante e necessária. De acordo com 
Kerr e Gade, os membros desta comissão 
são “guardiões” do mais importante bem, 
os valores e a integridade da organização 
mantenedora.5 Uma citação de Ellen G. 
White sobre a responsabilidade espiritual 
da comissão diretiva esclarece este ponto.

“Os dirigentes precisam compreender 

Sessão da comissão diretiva da Walla Walla University, em março de 2007.
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se sua composição e estrutura interna 
são adequadas para desempenhar seus 
deveres. Normalmente cada membro da 
comissão diretiva é indicado para uma ou 
mais de suas comissões. Essas comissões 
são vitais para o êxito da comissão direti-
va governante. Se forem capacitadas para 
realmente desempenharem suas funções 
dentro dos parâmetros designados e sem 
pressões externas, a comissão diretiva fun-
cionará de modo mais eficaz. Considere, 
por exemplo, duas importantes comissões: 
a Comissão de Seleção de Membros (ou de 
Governo) que é responsável por selecionar 
novos membros da comissão diretiva; e a 
Comissão de Busca, que seleciona candi-
datos para reitor da instituição. Uma breve 
descrição das responsabilidades dessas 
comissões ilustrará este ponto.

A Comissão de Seleção de Membros
Fundamental para o êxito da comissão 

diretiva é sua habilidade de aproveitar 
os pontos de vista e opiniões individuais 
de cada membro para que essa sinergia 
estabeleça o padrão operacional da co-
missão diretiva, bem como da instituição. 
Além de superar a barreira anteriormente 
mencionada, a comissão diretiva também 
precisa ter a combinação certa de pessoas 
para que o processo funcione. Uma impor-
tante função desta comissão é encontrar a 
diversidade apropriada e prover a devida 
orientação para todos os novos membros 
da comissão diretiva – aqueles que foram 
indicados, bem como os que herdaram ca-
deira na mesma. Uma vez que a comissão 

diretiva tenha sido devidamente instituida, 
essa comissão deve monitorar a eficiência 
do grupo como um corpo governamental 
e trabalhar com os membros que precisam 
melhorar seu desempenho. Isto pode ser 
uma tarefa tanto sensível como ambiciosa; 
no entanto, se a comissão diretiva bem 
como os líderes da igreja estiverem cientes 
da função do membro da comissão direti-
va como guardião dos valores da organi-
zação, o processo será bem-vindo.7

A Comissão de Busca
A busca por um reitor de faculdade ou 

universidade é um marco importante na 
história da instituição. A comissão diretiva 
e a administração precisarão colaborar 
neste aspecto de governo.

Antes da comissão de busca ser indi-
cada, a comissão diretiva deve ser bem 
clara quanto aos propósitos da comissão 
e as qualidades que seus membros devem 
possuir. O processo de seleção de mem-
bros deve ser cuidadosamente planejado. 
O tamanho e a composição da comissão 
vão depender da natureza da instituição. 
Membros não devem ser selecionados por 
razões políticas, ou por medo de represália 
de pessoas influentes que não foram sele-
cionadas. A composição da comissão de 
busca, conforme Birnbaum observou, nor-
malmente representa “uma negociação im-
plícita que reflete o equilíbrio de influên-
cia no campus”.8 Esta é uma oportunidade 
para a comissão diretiva e a administração 
aprenderem qual é o verdadeiro sentimen-

Uma recente reunião da comissão diretiva da Oakwood University, em Huntsville, Alabama.

No modelo de comissão 

diretiva governante da 

administração educacional, 

essa comissão é a 

proprietária “em custódia” 

de um grupo maior de 

depositários – membros 

da igreja, pais e 

mantenedores.

Quando membros de 

uma comissão diretiva 

não estão cientes de 

suas responsabilidades, 

a frustração acumulada 

pode fazer com que 

percam o interesse e o 

comprometimento para 

com a função.

para saber o que está acontecendo na 
instituição e ao mesmo tempo manter dis-
tância para evitar se envolver em funções 
administrativas. Em tudo que fizer, a co-
missão diretiva governante deve conservar 
de modo claro e visível a declaração de 
missão e visão.

Aperfeiçoando o Processo de 
Governo

Uma vez que o modelo de comissão 
diretiva seja adotado, uma função impor-
tante desta comissão deve ser determinar 
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to dos professores e funcionários quanto 
à institução. É também uma oportunidade 
para os constituintes serem ouvidos.

Outro benefício do processo de busca 
é o conhecimento que a comissão diretiva 
adquirirá das necessidades atuais e proje-
tadas da instituição. A comissão de busca 
deve compreender os requisitos da função 
antes de acessar as qualidades de um 
possível reitor e fazer a seleção correta. Se 
tudo for feito de maneira certa, ela enviará 
uma nota positiva ao grupo constituinte 
quanto à integridade da comissão diretiva 
no processo de governo.

Se as comissões da comissão diretiva 
trabalharem bem, a comissão diretiva 
como um todo funcionará bem, e a insti-
tuição colherá os benefícios.

Muitas instituições educacionais adven-
tistas ao redor do mundo estão enfren-
tando tremendos desafios com finanças, 
funcionários e preservação dos princípios 
da igreja. Está na hora de a liderança da 
igreja revisar o modo como o “processo 
de governo” é interpretado e implantado 
em todo o mundo e facilitar mudanças que 
melhorarão o desempenho da comissão 
diretiva onde for necessário.

Carlos A. Archbold, 
Ph.D., é ex-diretor de 
Educação da Divisão 
Interamericana da 
IASD (DIA). Ele já foi 
membro da comissão 
diretiva de oito institui-
ções de ensino superior. 
Enquanto trabalhava 
na DIA, frequentemente 
conduzia seminários 
para instituições 
adventistas sobre os deveres e responsabilidades da 
comissão diretiva. Atualmente é Líder de Programa 

para Matemática e Ciências no Miami Dade Colle-
ge in Miami, Flórida, EUA. Ele pode ser contatado 
através do e-mail: archboldc@bellsouth.net.
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gridade. Também relembra às comissões diretivas que a instrução do membro é 
obrigatória.

Os escritores deste número especial sobre comissão diretiva esperam que 
o mesmo sirva para inspirar e ajudar os membros a serem mais profissionais e 
dedicados em sua liderança nas intituições educacionais, desde a pré-escola até o 
nível superior, ao procurarem cumprir a missão educacional de Jesus.

Dr. Ed Boyatt é decano da Faculdade de Educação na La Sierra University, em Riverside, Califórnia, 
EUA, e coordenador deste número especial. A equipe editorial da Revista de Educação Adventista expressa 
aqui gratidão por sua contínua dedicação ao aperfeiçoamento do serviço das comissões diretivas adventis-
tas e seu auxílio no preparo dos números especiais Comissões I, II e III.
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Comunicando 
Assuntos Financeiros:
O Que se Espera do 
Diretor Financeiro da 

Escola
D A V E  C .  L A W R E N C E

O excesso de despesa real 
superorçada referente ao consumo 
de AC no 2S do AF08 comparado 
ao AF07 coincide com o déficit de 

orçamento projetado devido às 
variações cíclicas de consumo...

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR 
FINANCEIRO

RMA
SUMÁRIO DE
ENTRADAS E

SAÍDAS
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diretiva. Essas responsabilidades devem 
ser cumpridas eficientemente enquanto 
aderem a elevados padrões de ética. Con-
fiabilidade para com a comissão diretiva e 
exames minuciosos realizados por audito-
res financeiros externos ajudam a garantir 
padrões profissionais e éticos.

A expectativa de todos, mesmo dos 
que não são muito esclarecidos quanto à 
função do diretor financeiro da escola, 
é que ele se conduza coerentemente por 
princípios.

Relatório Financeiro
A mais importante responsabilidade 

do diretor financeiro de uma escola é 
comunicar de maneira eficaz a informação 
financeira para o grupo constituinte da 
escola. Ele deve interpretar a informação 
financeira complexa para administradores 
e constituintes da escola. Esta é uma tarefa 
desafiante, mesmo nas melhores situações. 
Em situações desfavoráveis, a comunica-
ção eficaz é tanto mais difícil quanto mais 
importante. Um ano financeiro ruim, por 
exemplo, normalmente tem pouco que 
ver com planejamento pobre e muito que 
ver com a falta de comunicação eficaz. 
Aqueles que são responsáveis por tomar 
decisões estratégicas para a escola devem 
estar armados com informações claras, 
concisas e relevantes sobre as finanças 
escolares.

É melhor que a função de diretor finan-
ceiro da escola seja realizada por pessoas 
preparadas, cujo principal foco seja a 
gestão financeira da escola. Em escolas 
menores, particularmente no ensino fun-
damental, o diretor financeiro da escola 
pode ser um voluntário da igreja local ou 
alguém que também atue como diretor ge-
ral. Ainda que dedicados, esses trabalha-
dores sempre possuem mais vontade que 
habilidade. A comissão diretiva deve ser 
proativa em certificar-se de que o diretor 
financeiro aproveite as oportunidades de 
desenvolvimento profissional. O treina-
mento deve ir além de técnicas contábeis 
à comunicação eficaz de assuntos finan-
ceiros.

R
elatórios financeiros não devem 
ser tediosos ou sobrecarregados 
de jargões. Não é suficiente 
simplesmente comunicar a 
informação financeira exata. 

Imagine sentar-se em uma reunião da 
comissão diretiva e ouvir o seguinte: 
“O excesso de despesa real superorçada 
referente ao consumo de AC no 2S do 
AF08 comparado ao AF07 coincide com 
o déficit de orçamento projetado devido às 

variações cíclicas de consumo conhecidas 
por inflacionar os custos relacionados”. 
Essa é, provavelmente, uma declaração 
correta; no entanto, não é uma comunica-
ção eficaz porque está carregada de jar-
gões e linguagem sem sentido. De modo 
geral, os membros da comissão diretiva 
simplesmente não compreenderão o que o 
diretor financeiro está falando.

Esse tipo de conversa faz com que os 
ouvintes percam a concentração, come-
cem a sonhar acordados, e tirem “férias 
mentais” durante a apresentação dos 
relatórios financeiros. Pode até atrapalhá-
los de ouvir com atenção apresentações 
posteriores. E pode ainda fazer com que 
tomem decisões importantes sem informa-
ção adequada. Como resultado, a principal 
missão da escola é comprometida e todos 
perdem.

A Comunicação Eficaz É Bom 
Negócio

O aumento de auditorias financeiras em 
instituições sem fins lucrativos por agên-
cias e auditores externos tem acrescentado 
muita complexidade aos relatórios finan-
ceiros. As escolas não têm ficado imunes 
às consequências de escândalos america-
nos altamente noticiados que marcaram 
a profissão da contabilidade pública nos 
últimos anos. Diretores financeiros estão 
sujeitos a novos e cada vez mais rigoro-
sos padrões ao relatarem seu trabalho ao 
grupo constituinte.

Mesmo para pequenas instituições, 
a comunicação simples e eficaz é bom 
negócio. Escolas particulares e paroquiais 
devem estar sensíveis à necessidade de 
comunicação eficaz: Seu sustento vem 
de articular com precisão uma missão 
que persuade patrocinadores a matricu-
larem seus alunos e a pagarem quantias 
significativas pela educação. Doadores e 
voluntários são motivados a se envolverem 
e a doar quando o demonstrativo financei-
ro da escola é acessível e claro.

Constituintes de instituições educacio-
nais particulares sem fins lucrativos estão 
cada vez mais exigindo saber como suas 
contribuições e pagamentos escolares 
estão sendo empregados. Relatórios finan-
ceiros escolares podem prover esclareci-
mento quanto a questões que um relatório 
de alto padrão deve responder:

• A organização está cumprindo sua 
missão eficaz e corretamente em relação à 
fiscalização?

• Que porcentagem das contribuições 
e pagamentos escolares está sendo usada 
diretamente em programas voltados à 
missão?

Q
uando se pergunta o que um 
diretor financeiro de ensino 
fundamental e médio faz, 
as pessoas provavelmente 
pensam em contabilidade, 
orçamento, fluxo de cai-

xa, recursos, gestão de risco, e folha de 
pagamento. No entanto, o centro de seu 
trabalho é a responsabilidade de equilibrar 
os negócios essenciais da instrução com 
a operação financeira da escola. Por ter 
que atender a muitos públicos (estudan-
tes, professores, pais, administradores, 
comissões, negócios locais, colegas de 
trabalho, e agências reguladoras) não é de 
surpreender que o diretor financeiro da 
escola frequentemente carregue em seus 
ombros uma pesada carga de expectativas. 
Para ser membro eficiente da equipe, o 
diretor financeiro deve estar bem ciente 
das expectativas do escritório e habilmen-
te elaborar sua resposta aos diferentes 
públicos que atende.

O diretor financeiro é responsável por 
todos os aspectos das operações financei-
ras da escola: desenvolvendo o orçamento, 
monitorando o fluxo de caixa, e reportan-
do a situação patrimonial da escola para 
administradores e membros da comissão 

O diretor financeiro 
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todos os aspectos das 

operações financeiras da 
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para administradores e 

membros da comissão 

diretiva.
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• A organização possui suficientes bens 
em reserva para manter seu programa caso 
surja uma crise financeira?

Patrocinadores de escolas particula-
res sem fins lucrativos talvez sejam os 
mais importantes usuários dos relatórios 
financeiros da organização. Eles esperam 
relatórios financeiros concisos, precisos e 
claros quanto à eficácia financeira da es-
cola. Os dados relatados à administração 
e comissão diretiva devem ser confiáveis 
e compatíveis. Um relatório financeiro 
comunicado de maneira clara produzi-
rá muitos dividendos positivos para a 
organização, inclusive impulso em sua 
lucratividade.

O que Deve ser Comunicado nos 
Relatórios Financeiros?

Não existem regras quanto ao que deve 
ser comunicado nos relatórios financeiros, 
especialmente para escolas particulares. 
As expectativas dos administradores e da 
comissão diretiva frequentemente ditam 
seu conteúdo. A percepção do diretor 
financeiro quanto a essas necessidades 
melhorará a eficácia de sua comunicação 
com os administradores e com a comissão 
diretiva e direcionará o esboço do relató-
rio financeiro.

O demonstrativo financeiro deve co-
municar claramente a saúde financeira da 
organização. O diretor financeiro precisa 
traduzir a demonstração em linguagem 
do dia a dia, conservando em mente a 
necessidade dos usuários. A informação 
em si, não importa quão bem elaborada, 
precisará de interpretação para torná-la 
acessível aos administradores, membros 
da comissão diretiva e doadores. O objeti-
vo é tornar o relatório de fácil utilização.

E
mbora não exista manual ou lei de 
práticas ou padrões para relató-
rios financeiros, existem orienta-
ções sobre os melhores métodos, 
os quais foram desenvolvidos 

através de observação, prática e consenso. 

Na grande maioria dos casos, a pergunta 
a ser respondida ao se decidir sobre “o 
como” e “o que” do relatório financeiro 
é a seguinte: Qual é a condição da saúde 
financeira da organização? Isto pode ser 
subdividido em duas categorias: eficácia e 
adequação.

• Eficácia – conseguir o maior resul-
tado com a menor quantia de recursos 
financeiros. Por exemplo, quanto custa 
educar cada aluno? Quanto custa gerar um 
dólar doado?

• Adequação – os recursos financei-
ros da escola influenciam diretamente a 
qualidade de seu programa educacional. 
A escola deve possuir ou ser capaz de 
obter recursos financeiros adequados para 
apoiar seus programas principais e promo-
ver a sua missão.

Para que a comunicação seja eficaz, 
esses elementos devem ser relatados e 
discutidos em linguagem muito clara. De-
monstrativos financeiros já têm números 
suficientes para os usuários debaterem. 
Para torná-los de fácil utilização, o diretor 
financeiro pode desenvolver um relatório 
narrativo para ser apresentado juntamente 
com o demonstrativo financeiro.

Narrativas de Demonstrativos 
Financeiros

A razão fundamental para se avaliar 
o desempenho financeiro da escola é 
determinar quão bem ela está cumprin-
do sua missão principal. Simplesmente 
registrar o fluxo de caixa não é suficiente. 
Os números financeiros por si mesmos 
não podem responder a essa importante 
questão. Através da apresentação do rela-
tório financeiro, o diretor financeiro pode 
prover maior percepção quanto às fontes 
de recursos, o custo da educação dos alu-
nos, e a habilidade de a escola continuar 
as suas atividades.

Uma narrativa curta deve salientar o 
que o demonstrativo financeiro apresenta 
ou deixa de apresentar. Uma narrativa 
bem redigida:

• Mostra importantes tendências e ris-
cos que modelaram a escola no passado ou 
provavelmente a modelarão no futuro.

• Revela eventos ou incertezas que 
podem ter causado impacto no relatório da 
informação financeira.

• Ajuda os administradores e a comis-
são diretiva a compreenderem a situação 
patrimonial da escola, mudanças na situa-
ção financeira, e resultados operacionais.

• Capacita usuários do demonstrativo 
financeiro a verem a organização através 
da visão dos que são responsáveis pelas 
operações diárias e provê um contexto 
para os demonstrativos financeiros.

• Comunica de modo claro e conciso 
informação relevante do administrador 
financeiro à administração escolar e co-
missão diretiva.

• Deve, raramente, ter mais de uma 
página.

Exemplo de Narrativa – Ragged 
Mountain Academy

As narrativas são apresentadas de di-
ferentes formas e podem ser transmitidas 
de várias maneiras. A heterogeneidade 
das escolas, inclusive sua classificação, 
acesso a recursos financeiros, e tamanho, 
significa que diferentes tipos de narrativas 
de demonstrativos financeiros serão bené-
ficos para diferentes tipos de instituição. 
Por exemplo, considere o caso da Ragged 
Mountain Academy (RMA), uma escola 
de ensino médio fictícia que ressurgiu de 
quase bancarrota para relativa solvência 
em apenas alguns anos. O diretor finan-
ceiro da RMA escolheu escrever uma nar-
rativa de uma página que combina texto 
e destaques numéricos (Figura 1). Este 

É melhor que a função de diretor 

financeiro da escola seja realizada por 

pessoas preparadas, cujo principal foco 

seja a gestão financeira da escola.
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Resumo da Posição de Caixa e Passivo
Esta parte apresenta o Balanço Patri-

monial (ou Demonstrativo de Posição 
Financeira). O balanço patrimonial é um 
“retrato” da condição financeira da escola 
em uma data específica, geralmente no fim 
do semestre ou ano fiscal. Usuários desse 
relatório examinam esta parte da narrativa 
para descobrir se a escola está financei-
ramente apta a cumprir suas obrigações. 
O demonstrativo positivo, por exemplo, 
mostraria saldos de caixa que excedem as 
dívidas atuais. Quando deficiências são 
notadas, o diretor financeiro deve revelar 
os fatores contribuintes. Do mesmo modo 
que deficiências causarão preocupações, 
lucros imprevistos levantarão questões. 
Para a RMA, a posição do caixa no fim do 
ano estava duas vezes melhor que no ano 
anterior. O acúmulo de caixa normalmen-
te é bom, mas também pode significar que 
serviços vitais não foram providos como 
planejados; portanto, uma explicação do 
excesso de caixa é provida nessa parte da 
narrativa.

Relatório de Inadimplência 
Enquanto as duas partes anteriores da 

narrativa realmente são exigências, essa 
parte sobre contas a receber é opcional. 
Relatórios de reposição podem incluir um 
relatório de matrícula, relatório de anga-
riação de fundos, relatório de investimen-
tos, ou relatório de projetos de construção. 
O relatório de inadimplência é muito 
importante para a comissão diretiva da 
RMA. Níveis elevados de contas a receber 
significam que valores de mensalidade e 
subsídio faturados não foram recebidos 
pela escola. Duas fontes de renda primá-
rias são salientadas: alunos e igrejas. A 
escola opera em sistema de contabilização 
cumulativa. Isto significa que quando alu-
nos e igrejas são faturados respectivamen-
te por mensalidades e subsídios, os valores 
faturados são imediatamente reconhecidos 
como entrada. No entanto, pode demorar 
algum tempo para os pagamentos chega-
rem. O relatório de inadimplência calcula 
os balanços em aberto e indica quantos 
dias atrás as faturas foram enviadas aos 
alunos e igrejas. Essa informação nor-
malmente não é de fácil acesso mesmo 
nos demonstrativos financeiros mais bem 
preparados.

Para melhorar a compreensão pode ser 
útil mostrar como os demonstrativos estão 
interligados. Um único demonstrativo de 
entradas, por exemplo, é completamente 
inadequado para revelar a disponibilida-

de dos recursos atuais. Uma escola que 
realiza a contabilização pelo regime de 
competência, contabilizará a receita de 
mensalidades escolares à medida que 
ela é faturada (sem considerar os valores 
efetivamente recebidos). Neste caso, seria 
necessário verificar o demonstrativo de 
entradas junto com o balanço patrimonial 
ou o relatório de inadimplência. Como al-
ternativa, uma escola pode escolher relatar 
como renda apenas dinheiro recebido pelo 
tesoureiro. Os usuários dos demonstra-
tivos precisam saber qual é o sistema de 
contabilidade usado para discernir o qua-
dro completo. É responsabilidade do dire-
tor financeiro da escola ajudar os usuários 
a compreender nuances de interpretação 
do demonstrativo e maneiras de relatar.

Conclusão
Agora, mais do que nunca, os relatórios 

financeiros são vitais para a existência de 
organizações, especialmente escolas parti-
culares sem fins lucrativos. Existe uma ex-
pectativa muito grande quanto ao trabalho 
dos diretores financeiros nesta questão. Os 
diretores financeiros das escolas devem 
comunicar a informação financeira escolar 
de modo claro e preciso. Isto pode ser 
alcançado combinando uma narrativa aos 
demonstrativos financeiros, e certificando-
se de que ela seja escrita em linguagem 
simples, sem jargões de contabilidade. 
A narrativa destaca e explica importante 
informação dos demonstrativos financei-
ros que seriam inacessíveis ao membro 
não familiarizado. Todos se beneficiarão 
de comunicação eficaz da informação 
financeira, e a posição financeira da escola 
será otimizada.

Dave C. Lawrence, 
M.B.A., Ed.S., tem 
atuado há 11 anos como 
administrador financei-
ro de escolas de ensino 
fundamental e médio 
no sistema educacional 
adventista. Atualmente 
ele é o auditor interno 
de Loma Linda Univer-
sity, na Califórnia, e 
cursa o doutorado em Liderança e Administração 
Educacional em La Sierra University, Riverside, 
Califórnia, EUA.

formato tem o objetivo de suprir as neces-
sidades da comissão diretiva conforme foi 
expresso em entrevistas com os adminis-
tradores e com os membros da comissão. 
Três coisas são importantes do ponto de 
vista deles: desempenho da lucratividade 
comparado ao do orçamento, adequação 
de recursos financeiros, e compromisso 
dos alunos e igrejas constituintes. Vários 
eventos históricos na escola influenciaram 
essas preocupações. A comissão diretiva 
acredita que compreensão quanto a essas 
áreas os equipará para tomar decisões 
sábias.

Combinando uma descrição verbal e 
destaques numéricos, o relatório supre 
as necessidades dos que são matemati-
camente orientados bem como dos que 
preferem ler texto. Essa narrativa é a 
primeira página de um relatório de quatro 
ou cinco páginas distribuído aos membros. 
As páginas adicionais são demonstrativos 
financeiros básicos: balanço patrimonial, 
demonstrativo de receitas, fluxo de caixa, 
e qualquer outro demonstrativo que possa 
ser relevante para a escola, inclusive rela-
tório de lucros sobre investimentos.

Esta narrativa é composta de três 
partes; todas igualmente importantes mas 
revelando diferentes aspectos da saúde 
financeira da escola.

Resumo de Entradas e Saídas
O demonstrativo de entradas (ou De-

monstrativo de Receita e Alterações dos 
Valores de Patrimônio Líquido) mostra se 
a escola foi lucrativa durante o período de 
tempo coberto pelo relatório. O demons-
trativo de entradas pode ser de um mês, 
um trimestre, desde o início do ano, ou 
do ano inteiro. Ele resume este importan-
te relatório em linguagem simples, sem 
jargões de contabilidade. Todos podem 
compreender o que significa uma “nota 
positiva”, por exemplo. A narrativa faz 
mais do que comentar sobre os núme-
ros; provê contexto explicando variações 
materiais e antecipando perguntas que os 
membros da comissão diretiva possam 
ter. Por exemplo, por que o orçamento da 
escola para subsídio da associação seria 
apenas metade do subsídio realmente rece-
bido? A narrativa antecipa esta pergunta e 
provê respostas. Ou, por que as despesas 
de orçamento da folha de pagamento estão 
600 mil dólares acima das projeções? 
Qualquer irregularidade ou variação 
material nos itens da linha de entradas 
do demonstrativo deve ser antecipada e 
explicada nessa parte.
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Figura 1

Resumo do Demonstrativo Financeiro
30 de junho de 2007

Entradas Orçamento  Realidade 

Mensalidades e outras entradas $2.791.905 $2.979.261

Subsídio da igreja 292.686 310.532

Subsídio da associação 628.558 1.265.885

Saídas Orçamento  Realidade

Mensalidades e outras entradas $2.791.905 $2.979.261

Subsídio da igreja 292.686 310.532

Passivo 2006/07 2005/06

Créditos de alunos $34.101 $14.647

A pagar ao escritório da associação 16.483 8.196

Desp. folha de pagamento não pagas 109.457 96.925

A pagar a clubes e organizações 58.194 40.913

A pagar a fornecedores 71.416 76.492

Outras faturas/miscelânea 52.601 28.069

 $342.252 $265.242

Caixa 2006/07 2005/06

Caixa operacional $174.075 $56.495

Fundos de agência 58.194 40.913

Reserva de férias 380.625 161.717

Caixa restrito 432.155 326.251

 $1.045.049 $585.376

 Atual  30-60 60-90 90+ 2005/06 2004/05

Alunos atuais 13.181 2.564 2.259   8.391 26.395 38.740

Ex-alunos  0 930 571 35.940 37.441 20.669

Igrejas, outros 5.821 1.960 0 26.780 34.561 61.304

Resumo de Entradas e Saídas
O ano escolar de 2006-2007 (ano 

escolar americano) terminou no azul. As 
perdas líquidas do ano anterior foram 
apagadas e acrescentamos 55 mil dólares 
ao saldo final. Isso foi possível apesar de 
estarmos significativamente acima do 
orçamento em todas as áreas de despesas. 
O auxílio financeiro tanto da igreja como 
da associação deve receber o crédito pelo 
resultado positivo deste ano fiscal. Cada 
ano, a associação paga mais de 600 mil 
dólares em despesas em favor da escola. 
Para que nosso demonstrativo financeiro 
fosse exato, registramos essa atividade 
como entrada, bem como saída. Essa é a 
razão do aumento na entrada de subsídio, 
bem como na saída da folha de pagamen-
to. O aumento de 133 mil dólares nas 
despesas não relativas à folha de paga-
mento refere-se a projetos de manutenção 
assumidos durante as férias, antes do fim 
do ano fiscal.

Resumo da Posição de Caixa e 
Passivo

A posição de caixa da escola é 78,5 
por cento maior, comparada ao mesmo 
período no ano anterior. Isso reflete uma 
anomalia no calendário (ano fiscal ameri-
cano de julho a junho), pois 1º de julho foi 
um dia de pagamento. A maioria do caixa 
restrito é para salários não subsidiados 
da folha de pagamento, impostos e outras 
despesas. A anomalia no calendário tam-
bém é responsável pelo passivo excepcio-
nalmente elevado, comparado ao mesmo 
período no ano anterior. O caixa de 30 de 
junho inclui pagamentos adiantados feitos 
à conta de alunos para taxa de matrícula, 
taxas inclusivas e curso de verão. No total, 
as despesas operacionais da organização 
para o ano foram cobertas pelos fundos 
gerados durante o mesmo ano. Isso re-
sultou na manutenção de posição livre de 
dívidas e fluxo de caixa positivo. Fundos 
reservados para a folha de pagamento 
durante as férias e outras despesas ficaram 
em 380.625 dólares, o que é adequado. 
Comparando o que devemos com nossa 
posição de caixa, temos fundos suficientes 
para cobrir todas as nossas contas pen-

dentes a partir da data do demonstrativo 
financeiro.

Relatório de Inadimplência
Valores a pagar por alunos atuais 

representam menos que um por cento do 
valor total de mensalidades faturadas no 
ano. Elas estão também 32 por cento mais 
baixas que no mesmo período do ano 
anterior. Valores a pagar por ex-alunos 

aumentaram um pouco e já foram trans-
feridos para o sistema de cobrança Fase 
II. Continuamos impressionados com a 
participação das igrejas constituintes, que 
têm mantido o pagamento de suas contas 
e em alguns casos aumentaram seus sub-
sídios. O novo plano de subsídios da igreja 
está obviamente funcionando, e estamos 
agradecidos pela parceria em preparar 
jovens para o reino do Céu.
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