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Aprendendo das lições da história

A
o examinarmos a nossa história e a maneira como Deus nos tem 
guiado, ficaremos inspirados, animados, e orientados para o futuro 
da educação adventista. George Santayana advertiu que “Aqueles 
que não conseguem aprender da história estão condenados a repeti-
la.” 

Os artigos de George Knight e Floyd Greenleaf estão incluí-
dos nesta edição a fim de examinar alguns dos aspectos da história 

do nosso sistema educacional para que possamos evitar de repetir alguns erros, e 
para que tomemos rumo que honre a Deus e sirva os alunos e a igreja de maneira 
mais eficaz.

George Knight escreve sobre o desafio que sempre existiu na educação 
adventista: como equilibrar os aspectos acadêmicos com a missão. Surpreenden-
temente, ele crê que esta tensão é absolutamente necessária para evitar que nossas 
escolas caiam para um ou outro dos dois extremos: A perda do sentido missioná-
rio ou a oferta de programas de estudo inadequados.

O historiador Floyd Greenleaf explora a pergunta controversial feita 110 
anos atrás mas ainda relevante hoje sobre instituições adventistas de ensino: 
“Quem está no comando?” É possível que você fique surpreso com suas con-
clusões!

Usando a Teoria da Escolha, de Glasser, o artigo de Kelly Bock e Brad 
Greene compara e contrasta três estilos de administração e mostra que a adminis-
tração de liderança é o método de preferência para as escolas adventistas. 

Esperamos que você leia cada um dos artigos e que eles possam fomentar o 
diálogo, o pensamento e a ação para melhor servir a Deus, a igreja e os alunos.

Para adventistas, quando pensamos nas lições da história lembramos da 
declaração clara e otimista feita por Ellen White: “Nada temos que recear quanto 
ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e 
os ensinos que  nos ministrou no passado”  (Mensagens Escolhidas, volume 3, p. 
162).
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“E
xplosão de Matrículas em Colégios 
Cristãos” foi a manchete que apareceu 
na revista The Chronicle of Higher 
Education muitos anos atrás.1 De 1990 
a 1996, o artigo continuou dizendo, as 
matrículas universitárias aumentaram 

cinco por cento nas instituições particulares e quatro por 
cento nas públicas, porém 24 por cento em 90 institui-
ções evangélicas dos Estados Unidos. As matrículas em 
algumas escolas quase que dobraram durante esses anos. 
No colégio Indiana Wesleyan, o número de universitá-
rios aumentou de 889 para 1.628 alunos. Em 1993, as 
matrículas na California Baptist University em Riversi-
de, Califórnia totalizaram 829 alunos; em 2006 - 2007 
atingiram 3.400.

Os números indicam extraordinário aumento de inte-
resse na educação cristã. Mais e mais jovens evidente-
mente querem passar seus anos de faculdade em institui-
ções onde o ensino é baseado em princípios cristãos e a 
vida estudantil reflete valores bíblicos. E muitos estão 
se matriculando em instituições adventistas. Em Loma 
Linda University, onde sou professor, mais ou menos a 
metade dos alunos não são adventistas, embora a propor-

R I C H A R D  R I C E

Quão Religiosos 
Devemos Ser? 
E Como Ser 
Religiosos?
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ção varie de faculdade para faculdade.
Apesar de ter aumentado o interesse 

na procura da educação universitária 
em ambiente religioso, nem sempre tem 
ficado claro o que esse ambiente deve 
ser. A crescente diversidade na orien-
tação religiosa dos alunos nos campi 
adventistas levanta questões que deman-
dam cuidadosa atenção. Quer vejamos 
esse desenvolvimento como desafio ou 
oportunidade, é preciso reconsiderar a 
função da religião nos colégios e uni-
versidades adventistas. Quão importante 
é a religião para nossa identidade como 
instituições de ensino superior? E que 
função a religião deve exercer na vida 
universitária? Em outras palavras, quão 
religiosos devemos ser? E como ser 
religiosos?

Quão religiosos devemos ser?
A religião pode ser integrada à vida 

da faculdade ou universidade de muitas 
diferentes maneiras. O propósito de 
certas instituições é a doutrinação. 
Elas existem para promulgar uma visão 
religiosa específica. Na yeshiva judai-
ca, no seminário católico romano, ou 
no colégio bíblico fundamentalista, a 
religião não é apenas fundamental para 
o currículo, em muitos aspectos ela é 
o currículo. O propósito da instituição 
é estudar e preservar uma tradição espe-
cífica. Professores e alunos abraçam 
uma visão religiosa comum. Os alunos 
buscam alvos vocacionais semelhantes.

A religião também tem sua função 
em muitas instituições seculares. Nas 
últimas décadas, o estudo da religião 
atingiu maturidade como disciplina 
acadêmica. Faculdades comunitárias, 
universidades estaduais e particulares 
não apenas oferecem aulas de religião, 
mas muitas oferecem especialização e 
graduação em estudos religiosos.

As instituições públicas abordam,  
de maneira sábia, a questão da  
religião. Ela é vista como  
importante aspecto da cultura  
humana, mas a instituição em  
si não toma posição quanto à  
mesma. Nenhuma delas aceita  
que o corpo docente ou alunos compar-
tilhem algo com respeito às suas convic-
ções religiosas, muito menos falar sobre 
uma vocação religiosa comum. Existem 
organizações religiosas em muitos 
campi seculares, mas são associações 
voluntárias sem conexão oficial com a 
instituição.

Muitas instituições se posicionam 
entre esses extremos, inclusive algumas 

universidades de prestígio – Harvard, 
Yale e Princeton – todas começaram 
como escolas de treinamento para mi-
nistros, e atualmente têm faculdades de 
teologia. Mas ninguém mais as vê como 
instituições religiosas.

Outras instituições enfatizam sua 
identidade religiosa enquanto se empe-
nham em buscar amplitude intelectual 
e excelência acadêmica. Elas dão à 
religião um papel importante tanto no 
currículo como na vida estudantil. Tipi-
camente atraem alunos comprometidos 
com a religião. Wheaton College, West-
mont College, e Azusa Pacific Univer-
sity, por exemplo, são conhecidos pelas 
convicções evangélicas de seus profes-
sores e alunos. Outras instituições ainda 
têm íntima associação com a religião, 
embora seus alunos não compartilhem 
uma perspectiva religiosa específica. 
Em instituições como Notre Dame Uni-
versity existe considerável diversidade 
entre os alunos (e corpo docente) em 
suas atitudes com respeito à religião. 

S
erá que alguns desses perfis se 
ajustam às faculdades e universi-
dades adventistas de hoje? A si-
tuação varia de um campus para 

outro, mas em geral a resposta é Não. 
Por muitos anos, a meta era claramente 
a doutrinação. Quando eu frequentei o 
La Sierra College na década de 1960, 
alunos não-adventistas eram raros. O 
campus provia ambiente protetor, com 
muitos cultos religiosos requeridos e 
muitas restrições sociais. Muitos de nós 
planejávamos seguir carreiras no minis-
tério. E todos pareciam concordar que a 
devoção religiosa naturalmente levaria 

a pessoa à participação ativa na igreja 
adventista.

Nenhum desses fatores se aplica à 
presente situação. Como citei acima, 
está aumentando o número de alunos 
não-adventistas em nossos campi. Já 
não monitoramos mais de perto o com-
portamento de nossos alunos; afinal, 
legalmente eles são adultos. E cada vez 
menos formandos buscam empregos 
dentro da organização. Além disso, os 
alunos de hoje que escolhem ser religio-
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valores espirituais e morais. Educadores 
e figuras públicas estão pedindo mais 
ênfase em assuntos éticos e religiosos 
nas escolas e universidades norte-ame-
ricanas.2 Muitos querem que o ensino 
de valores pessoais tenha um lugar 
central na educação. Podemos fazer 
isso de modo mais eficaz em institui-
ções com identidade religiosa sólida. 
Seria irônico enfraquecer nosso perfil 
religioso quando esse é o principal fator 
que poderia aumentar nossa atratividade 
para possíveis alunos.

A mais importante razão para afir-
mar identidade religiosa sólida é o pro-
pósito essencial da educação superior. 
Enquanto faculdades e universidades 
buscam estimular o desenvolvimento 
intelectual e prover preparo profissio-
nal, isto é apenas parte de sua tarefa. A 
meta fundamental do ensino superior 
é ajudar os alunos a se tornarem seres 
humanos equilibrados e completamen-
te amadurecidos. Como Sharon Parks 
descreve, isso consiste em ajudá-los no 
difícil caminho para a fé adulta que ela 
chama de “fazer sentido”.3

Contrário à crença popular, jovens 
não chegam ao campus de colégio ou 
universidade com um sistema de valores 
pessoais e convicções religiosas bem 
formado. Os anos da juventude são um 
período de intensa flutuação e transi-
ção. Nessa época as pessoas fazem os 
compromissos que os guiam pela vida. 
E durante este período crítico, professo-
res universitários desempenham papel 
muito significativo.4

As pessoas frequentemente falam 
do empreendimento educacional de 
colégios e universidades associados a 
igrejas como versão religiosa do que 
é essencialmente tarefa secular. Mas 
se Parks estiver correta, o contrário 
também é verdade. Instituições não 
religiosas provêem uma versão seculari-
zada do que realmente é tarefa religiosa 
– ajudando alunos a buscarem sentido 
em sua vida. Podemos buscar esse obje-
tivo mais eficazmente em um ambiente 
no qual valores religiosos são impli-
citamente afirmados e explicitamente 
reconhecidos.

Então, quão religiosos devem ser os 
colégios e as universidades adventistas? 
A resposta é “muito religiosos”. Nos-
sa identidade religiosa deve ser fator 

sos – agora é escolha, não expectativa 
– expressam seu compromisso de vários 
modos, não necessariamente freqüen-
tando os cultos adventistas tradicionais. 
Seja qual for o futuro da religião nos 
colégios adventistas, uma coisa é certa 
– será diferente do passado.

Daqui, para onde devemos ir? Alguns 
dizem que é tempo de modificarmos 
nossa identidade religiosa e nos dedi-
carmos a criar as melhores instituições 
educacionais particulares possíveis. 
Poderíamos ter bons colégios e uni-
versidades, eles argumentam, sem nos 
esforçar para manter orientação reli-
giosa distinta. Já que não somos mais 
primariamente instituição de treinamen-
to para obreiros denominacionais ou 
refúgio da sociedade ao redor – geo-
gráfica, intelectual ou socialmente – e 
sendo que nossos alunos não são mais 
exclusivamente membros da igreja, é 
tempo de deixarmos nossas característi-
cas religiosas para trás e nos situarmos 
no cenário acadêmico. 

Seguir essa proposta nos colocaria 
em boa companhia. Esta é a rota tomada 
por muitos bons centros de ensino. 
Portanto, a questão não é se este é 
modelo que atrai alunos; obviamente, é. 
A questão é se esse é o melhor modelo 
para nós na educação adventista.

Considerando os distintos recursos 
e desafios do presente, deveríamos 

respeitosamente deixar nossa identi-
dade religiosa no passado e seguirmos 
outra direção? A resposta, eu acredito, 
é Não. Perderíamos muito se buscásse-
mos nos tornar instituições pequenas e 
bem administradas sem forte identidade 
religiosa.

Existem também razões práticas 
para preservar nossa identidade. Ao 
enfrentarmos o desafio de mercado em 
crescente competitividade, precisamos 
permanecer responsivos aos nossos 
clientes naturais. A despeito da cres-
cente diversidade religiosa dos nossos 
alunos, a maioria deles ainda vem de 
famílias adventistas. Nossos clientes 
estão preocupados, e com razão, quanto 
ao ambiente religioso de seus filhos. 
A maioria dos pais quer que o ensi-
no superior seja experiência positiva 
para seus filhos tanto acadêmica como 
religiosamente. Precisamos continuar 
atraindo jovens adventistas.

D
e modo geral, a identidade 
religiosa sólida também torna-
rá nossos campi atrativos para 
os jovens. Atualmente, existe 

crescente apreciação na sociedade por 

Que função a religião deve exercer na vida universitária?
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em cada aspecto dos nossos planos e 
atividades.

Como devemos ser religiosos?
Uma coisa é buscar forte identida-

de religiosa em nossas instituições e 
outra é defini-la com precisão. Como 
exatamente devemos ser religiosos? 
Se for indesejável nos afastarmos de 
nossa identidade religiosa histórica, mas 
impossível perpetuar as formas e estilos 
religiosos de décadas passadas, como 
ficamos?

A função ideal da religião em nosso 
futuro difere de ambas as alternativas já 
mencionadas. Isso não consiste em bus-
car a doutrinação de nossos alunos nem 
em fazer da religião um objeto de mero 
interesse escolar. Devido ao aumento da 
diversidade religiosa dos nossos alu-
nos, a doutrinação já não é opção. Eles 
agora vêm de uma grande variedade de 
experiências religiosas. Muitos não são 
membros da igreja adventista; e gran-
de número segue outras tradições não 
cristãs.

Igualmente importante, existe em 
nossos alunos grande variedade de 
atitudes com respeito à religião, par-
ticularmente a religião organizada. 
Anos atrás, certa conexão com a igreja 
era algo presente na vida de quase 
todos. Alunos profundamente religio-
sos estavam intimamente conectados à 
igreja. Os não tão religiosos ainda se 
viam como parte da igreja. Atualmente, 

o comprometimento religioso não está 
necessariamente relacionado à lealda-
de denominacional. Enquanto muitos 
alunos são ativos na religião tradicional 
organizada, outros interessados em 
religião não o são. Nossa abordagem à 
religião deve levar em conta também 
este tipo de diversidade.

A
o mesmo tempo, a religião nos 
campi adventistas deve ser mais 
que um objeto de exame escolar. 
Queremos que os alunos vejam 

a religião como parte importante da 
vida pessoal, não apenas como parte 
da vida humana em geral. E isso exige 
mais que investigação superficial. Creio 
que o melhor modo de descrevê-la 
seja “recomendando uma perspectiva 
religiosa”. Apesar de não assumirmos 
ou esperarmos de nossos alunos uma 
atitude evidente com respeito à religião, 
também não tratamos valores religiosos 
e crenças como questões puramente de 
preferência pessoal. Em lugar disto, 

encorajamos os alunos a pensar cui-
dadosamente sobre suas convicções 
religiosas, e provemos uma estrutura de 
valores e compromissos para considera-
rem. Esta proposta exige muitas medi-
das concretas.

Em primeiro lugar, isso afetará o 
modo como ensinamos religião. Para 
recomendar uma perspectiva religiosa 
exigiremos que os alunos assistam aulas 
de religião em várias áreas diferentes, e 
exploraremos nossas tradições religio-
sas “interiores” assim como as “exterio-
res”. Em outras palavras, ensinaremos 
como representantes de comunidade 
religiosa, não meramente como histo-
riadores, literários escolares, sociólo-
gos, antropólogos ou filósofos. Isto não 
significa que evitamos considerar a reli-
gião como fenômeno que merece atenta 
investigação, ou que inquestionavel-
mente recitemos fórmulas de doutrina 
tradicional. Pelo contrário, não somos 
avessos à rigorosa exploração de idéias, 
instituições e práticas religiosas. Mas o 

Os alunos de hoje que escolhem ser religiosos – agora é 

escolha, não expectativa – expressam seu compromisso 

de vários modos.

Alunos da 
Andrews University 
testemunhando através 
de representação sobre 
Jesus.
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algo sobre a perspectiva que estamos 
recomendando em diferentes cenários 
além da sala de aulas. Universidades 
religiosas em todo o espectro – judeu, 
católico e protestante – esperam que 
seus alunos frequentem cultos religio-
sos. Faz parte da experiência educacio-
nal que tais instituições oferecem. Por 
essa razão, exigimos que alunos fre-
quentem serviços religiosos nos campi 
adventistas. Para mostrar que levamos a 
sério este aspecto da religião, provere-
mos programas da mais alta qualidade, 
não importa o preço.5 Além das várias 
atividades exigidas, os alunos devem 
também ter muitas oportunidades de ex-
pressar e explorar a religião em ambien-
tes informais. Expressaremos também 
nosso compromisso com a ética cristã 
encorajando os alunos a participarem 
em serviços comunitários.

Recomendar uma perspectiva reli-
giosa claramente requer que resistamos 
a desenvolvimentos que distanciem a 

objetivo é ajudar os alunos a refletirem 
cuidadosamente sobre as alegações do 
cristianismo.

Recomendar uma perspectiva reli-
giosa significa relacionar as idéias e va-
lores cristãos com as crenças e valores 
refletidos em todas as disciplinas que 
oferecemos. Isto envolve todo o corpo 
docente, não somente os professores 
de religião. Não significa que o corpo 
docente deva manter idêntica visão 
religiosa ou evitar levantar sérias ques-
tões com respeito a assuntos religiosos. 
Pede, no entanto, que os professores 
sejam sensíveis às necessidades religio-
sas dos alunos e em compartilhar suas 
próprias convicções com os alunos tanto 
dentro como fora da sala de aulas.

P
ara recomendar uma perspectiva 
religiosa devemos observar tam-
bém o lado público da religião. 
E isso tem implicações na vida 

estudantil. Os alunos precisam aprender 

A crescente diversidade 

na orientação religiosa 

dos alunos nos campi 

adventistas levanta 

questões que demandam 

cuidadosa atenção.

Escola Sabatina no Avondale College (Cooranbong, New South Wales, Austrália).
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religião da esfera particular e individual 
da vida dos nossos alunos. Devemos 
evitar a idéia de que trabalho acadêmico 
sério aborda a religião pelo lado de fora, 
nunca pelo lado de dentro da tradição 
religiosa, e que os instrutores devem 
refrear-se de expressar suas convicções 
religiosas pessoais no ambiente da sala 
de aulas. Devemos também evitar a 
tendência de enfatizar o emocional e 
menosprezar os aspectos intelectuais da 
religião, ou elevar a religião particular 
acima da pública. Ambas as abordagens 
se baseiam na suposição que a pesqui-
sa acadêmica séria e religião formal 
têm pouco que a ver com a experiência 
religiosa pessoal. Mas a perspectiva 
religiosa é mais que preferência pessoal 
e experiência particular. Cristianismo 
e sua expressão adventista incluem 
compartilhar crenças, valores e experi-
ências – em outras palavras, tradição e 

comunidade. E nossos alunos também 
precisam apreciar esses aspectos da 
religião. 

Finalmente, recomendar uma pers-
pectiva religiosa significa relacionar 
crenças e valores cristãos com todas 
as disciplinas acadêmicas e com todos 
os interesses humanos. Uma das coisas 
mais importantes que podemos comuni-
car aos nossos alunos é a visão expan-
siva do conhecimento cristão. Eles pre-
cisam crer que o compromisso cristão 
os convoca a um empenho intelectual 
elevado. Precisam da convicção de que 
crenças e valores cristãos lhes dão base 
segura na busca de qualquer campo de 
investigação humana e na interação 
com mentes lúcidas onde quer que as 
encontrem.

Muitos anos atrás, minha filha as-
sistiu a um dos seminários de verão na 
Notre Dame University patrocinados 

pela Pew Foundation. Seu propósito 
era encorajar jovens religiosos a seguir 
carreira acadêmica de acordo com sua 
vocação cristã. Para ela foi inspirador 
estudar com excelentes eruditos de al-
gumas das mais famosas universidades 
norte-americanas que não eram nem um 
pouco defensivos quanto às suas crenças 
cristãs. De fato, em vez de apresenta-
rem desculpas pelo cristianismo, eles 
sentiam que o peso da prova repousava 
sobre os não-cristãos. Fiquei feliz que 
ela foi exposta a esta atitude, e espe-
ro que alunos em escolas adventistas 
encontrem em seus professores a mesma 
combinação de excelência acadêmica e 
convicção cristã.

No livro The Scandal of the Evan-
gelical Mind6, Mark A. Noll desafia 
crentes a “pensarem como cristãos” em 
todas as áreas da vida. Isso significa 
“levar a sério a soberania de Deus sobre 
o mundo que Ele criou, o domínio de 
Cristo sobre o mundo pelo qual morreu 
para o redimir, e o poder do Espírito 
Santo sobre o mundo que Ele sustenta a 
cada momento”. Esse é o tipo de pensa-
mento que devemos encorajar em nossos 
alunos. 

Dr. Richard Rice é professor 
de religião na Loma Linda 
University, Loma Linda, Cali-
fórnia, EUA. 

Este artigo foi adaptado do ar-
tigo “Religion and the Adventist 
University”, Spectrum 28:2 
(Primavera 2000) e foi usado 

com permissão.
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N
ão foi por acidente que 
o estabelecimento do 
primeiro colégio adventis-
ta e o envio do primeiro 
missionário ocorreram no 
mesmo ano (1874). Afinal, 
os fundadores do colégio 

haviam sido bem claros em declarar seus 
objetivos. Para eles, o colégio foi uma 
instituição necessária para o treinamento 
de missionários tanto para a pátria como 
para terras estrangeiras.

Nascido sob tensão
Assim, J. N. Andrews pôde escrever 

em 1873: “Os chamados que vêm de 
toda parte, de homens que falam outras 
línguas, devem ser atendidos por nós. 
Não podemos fazer isso na presente 
circunstância. Mas podemos fazê-lo se o 
Senhor abençoar nossos esforços no esta-
belecimento de nossa escola proposta.... 
Homens de outras nacionalidades desejam 
ser instruídos com respeito” ao Segundo 
Advento.1

Com tendência semelhante, o presiden-

G E O R G E  R .  K N I G H T

As Raízes 
Missiológicas
do Ensino Superior Adventista 

e a Contínua Tensão Entre 
Missão Adventista e Visão 

Acadêmica

Battle Creek College J. N. Andrews George I. Butler

O nascimento do ensino superior adventista do sétimo 

dia foi cheio de tensão entre os alvos missionários ou 

teológicos dos líderes eclesiásticos que a fundaram e 

dos acadêmicos que a dirigiam.  
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te da Associação Geral, George I. Butler, 
mencionou pouco antes da inauguração 
do colégio que a denominação logo 
precisaria de centenas de seus membros 
educados para o serviço missionário.2 
Não havia dúvida alguma na mente dos 
fundadores do Battle Creek College de 
que essa instituição educacional deveria 
ter foco missiológico.

Havia, porém, a questão dos profes-
sores. Ainda mais básica era a questão 
de onde a nova denominação encontraria 
professores. Felizmente, tinham ao menos 
um formando universitário em seu meio. 
Sidney Brownsberger concluíra o curso 
clássico na University of Michigan, em 
1869, e também terminaria o mestrado em 
1875.3 Considerando as necessidades da 
igreja, a educação de Brownsberger e sua 
dedicação ao adventismo, obviamente ele 
foi escolhido para liderar o novo colégio.

Houve apenas um empecilho em sua 
nomeação. Ao mesmo tempo em que se 
sobressaia no aspecto acadêmico,  
Brownsberger quase não tinha compreen-
são sobre como implementar os alvos dos 
fundadores. Em reunião da mesa, o novo 
presidente confessou: “Não conheço coisa 
alguma sobre como dirigir uma escola 
como essa”. Evidentemente ninguém 
mais sabia tampouco. Então, W. C. White 
(companheiro de quarto de Brownberger 
na época) lembrou que “ficou combinado 
que o trabalho da escola deveria ser orga-
nizado nos moldes básicos” e os ajustes 
seriam feitos depois.4

O jovem líder educacional fez o que 

sabia ser melhor. A escola 
que desenvolveu nos 
meados da década de 1870 
tinha como núcleo curricu-
lar uma escola preparatória 
tradicional de artes liberais 
e um curso superior foca-
lizando latim, grego e os 
“clássicos pagãos”, embora 
a maioria dos alunos não 
fosse qualificada para 
ingressar naquele currículo 
de elite.

O estudo da Bíblia e a 
religião encontraram pouco 
espaço no que a escola ofe-
recia.  De fato, não havia aulas regulares 
de religião, muito menos aulas exigidas. 
Embora Uriah Smith manquejasse sobre 
sua única perna verdadeira para oferecer 
preleções opcionais sobre profecia bíbli-
ca, parece que não tinha grande número 
de participantes. 

Os catálogos do colégio anunciavam: 
“Não existe coisa alguma nas matérias, 
ou nos regulamentos e práticas discipli-
nares, que tenha algo de denominacional 
ou sectário. As preleções bíblicas são 
apresentadas apenas para aqueles que as 
assistem por livre escolha”.5 E novamente: 
“Os diretores deste colégio não instigam 
idéias sectárias nos alunos, nem dão a 
essas idéias qualquer importância nos 
trabalhos escolares”.6

A
ssim foi o nascimento do ensino 
superior adventista do sétimo 
dia. Foi um nascimento cheio de 
tensão entre os alvos missionários 

ou teológicos dos líderes eclesiásticos 
que a fundaram e dos acadêmicos que a 
dirigiam. Ambos tinham algo de valor 
para contribuir.

Para ser mais direto, o ensino superior 
adventista nasceu sob tensão. Essa tensão 
não terminou com o início do sistema. 
Nós ainda a sentimos hoje. Vou argumen-
tar no restante deste artigo que a tensão 
não é apenas contínua realidade mas 
necessidade crucial. Sem ela, o ensino 
superior adventista flutuaria para um ou 
outro de dois extremos insalubres.

Colégio bíblico ou instituição de 
artes liberais?

Esses pensamentos nos levam à pró-
xima e importante esfera de eventos na 
tensão entre missão adventista e visão 
acadêmica. Brownsberger demitiu-se 
em 1881 e foi substituído por Alexander 
McLearn, que chegou a Battle Creek com 
a vantagem de ter elevado doutorado em 

Divindade, mas também 
com a desvantagem de não 
ser adventista nem recém-
converso.7 Brownsberger 
talvez não compreendesse 
as necessidades de uma 
genuína educação adven-
tista, McLearn, porém, 
nem mesmo compreendia 
o adventismo. Ele pode ter 
sido excelente acadêmico, 
mas sob sua liderança, as 
coisas foram de mal a pior. 
A instituição foi fechada 
durante o ano letivo de 
1882-1883 sem a certeza de 

que seria reaberta.
Foi durante a confusão da liderança de 

McLearn que Ellen White apresentou um 
testemunho intitulado “Nosso Colégio”, 
documento lido no auditório do colégio 
em dezembro de 1881 diante dos líderes 
eclesiásticos e educacionais da denomi-
nação. 

“Há”, ela declarou enfaticamente, “ris-
co de nosso colégio ser desviado de seu 
desígnio original. ... Por um ou dois anos 
passados, tem havido certo esforço para 
moldar nossa escola de acordo com outros 
colégios. ... Não é o propósito da institui-
ção dar aos estudantes o mero conheci-
mento de livros. Essa espécie de educação 
pode ser obtida em qualquer colégio da 
região. ... Se uma influência mundana 
tiver que dominar nossa escola, seja ela 
então vendida aos mundanos, e assumam 
eles o total controle; e os que investiram 
seus recursos nessa instituição estabelece-
rão outra escola para ser dirigida, não de 
acordo com o plano das escolas popula-
res, nem segundo a vontade de diretores 
e mestres, mas de acordo com o plano 
especificado por Deus”. 8

O estimulante impulso de Ellen White 
não deixou pessoa alguma na dúvida 
quanto ao desastre de deixar “a influência 
moral e religiosa... para trás”. Ela apresen-
tou termos bem definidos para a centrali-
dade da Bíblia e sua visão global.9

Com tal abundância de pronunciamen-
tos pode-se conjecturar que ela desejava 
que os adventistas desenvolvessem um 
colégio ou instituto bíblico. Tal apelo, 
tivesse sido implementado, teria elimi-
nado a tensão entre a visão de missão e 
a acadêmica, e teria colocado as escolas 
adventistas de ensino superior em direção 
segura rumo a um extremo de uma dinâ-
mica bipolar.

Mas essa não foi a visão de Ellen  
White. Em sua segunda sentença, ela 
declarou plenamente que “o propósito de Ellen G. White

Sidney Brownsberger
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Deus foi dado a conhecer 
– que nosso povo tenha a 
oportunidade de estudar 
as ciências, aprendendo ao 
mesmo tempo os reclamos 
de Sua Palavra”. Com a 
expressão “ciências” ela pre-
tendeu dizer o que conhece-
mos como artes e ciências. O 
impulso global de suas con-
siderações foi que os jovens 
da denominação não deviam 
“meramente” estudar livros, 
mas sim fazê-lo no contexto 
da visão bíblica.10

É de suma importância 
reconhecer que Ellen White, 
naquele momento crítico 
da nossa história, guiou a denominação 
para fora do modelo de colégio bíblico de 
ensino superior para o que poderíamos 
chamar de abordagem cristã das artes 
liberais.

Ela também apoiou a orientação das 
artes liberais mais tarde, na década de 
1880, nas dificuldades curriculares da re-
cém-fundada South Lancaster Academy. 
Ali, S. N. Haskell, presidente da associa-
ção e da mesa, buscou conduzir a institui-
ção a um modelo de colégio bíblico contra 
os desejos do diretor Charles Ramsey, que 
defendeu perspectiva mais ampla. Uma 
vez mais, Ellen White se simpatizou com 
a perspectiva mais ampla, apesar de temer 
que Ramsey não compreendesse o devido 
equilíbrio entre conhecimento acadêmico 

e religioso. E ele não compreendeu. No 
primeiro infortúnio do conflito entre a 
visão acadêmica e a de missão adventista 
em 1888, ele deixou a denominação para 
continuar os estudos na Harvard.11

O notável resultado desta controvérsia 
é que Ellen White optou por equilíbrio 
precário no ensino superior em vez de 
um extremo polar mais confortável. Com 
essa postura, ela ajudou a posicionar o sis-
tema denominacional de ensino superior 
em contínua tensão, e ajudou também 
a garantir sua relevância no mercado 
profissional dos séculos 20 e 21. Sem esse 
posicionamento, a educação adventista 
superior teria sido impelida para uma 
crescente irrelevância, exceto talvez pelo 
treinamento de pastores, na atmosfera 

profissional cada vez mais 
rigorosa da primeira metade 
do século 20.

De um extremo para o 
outro

O terceiro ciclo no confli-
to de tensão entre a missão 
adventista e a visão acadêmi-
ca foi estimulado por eventos 
relacionados à importante 
Assembléia da Associação 
Geral de 1888 em Mineápo-
lis. Aquelas reuniões com 
ênfase na justificação pela fé 
e na necessidade de estudo 
bíblico mais intenso pelos 
pastores denominacionais12 

resultaram numa série de escolas para 
pastores no final da década de 1880 e 
início da década de 1890.

A
s reuniões, por sua vez, levaram 
W. W. Prescott, que era simultane-
amente presidente de Battle Creek 
College, Union College, e Walla 

Walla College, e diretor da Associação 
Educacional Adventista do Sétimo Dia 
no início da década de 1890, a solicitar 
uma convenção similar para educadores 
adventistas em Harbor Springs, Michigan, 
em julho e agosto de 1891. Isso causou 
ponto decisivo no desenvolvimento do 
ensino superior adventista. W. C. White 
descreveu essas reuniões em termos de 
reavivamento espiritual, dando ênfase 
aos testemunhos pessoais espontâneos. 
Ele observou que cada dia começava com 
exposições sobre o Livro de Romanos 
apresentadas por A. T. Jones. Ellen White 
também falou sobre assuntos como a 
necessidade de relacionamento pessoal 
com Cristo, a necessidade de um reaviva-
mento espiritual entre os educadores que 
assistiam à convenção, e a centralidade da 
mensagem cristã para a educação.13

Prescott afirmou na Assembléia da 
Associação Geral de 1893 que Harbor 
Springs havia marcado o ponto decisivo 
na educação adventista.14 Antes de Harbor 
Springs, o ensino da Bíblia tinha lugar 
secundário na educação adventista. Mas a 
convenção adotou uma recomendação que 
solicitava quatro anos de estudo da Bíblia 
para alunos em colégios adventistas.15 A 
convenção também recomendava o ensino 
de história com a perspectiva da visão 
global bíblica.

O reavivamento cristocêntrico na 
teologia da igreja levara ao reavivamen-
to espiritual no programa educacional 
acompanhado por visão mais clara de 

Professores e alunos do Washington Foreign Mission College (Takoma Park, Maryland, EUA), em alguma 
ocasião entre 1905 e 1913.

S. N. Haskell W. W. Prescott
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seu propósito. Como resultado direto, 
declarou Prescott: “Durante os últimos 
dois anos houve mais crescimento na obra 
educacional do que nos dezessete anos 
que precederam aquela época”.16 Muito 
fora alcançado até o inicio de 1893, mas 
muito ainda restava a ser feito.

De Harbor Springs, Ellen White foi 
para a Austrália, onde deu muita atenção 
à educação. Suas recomendações levaram 
Prescott a tentar reformas curriculares 
ainda mais abrangentes no Battle Creek 
College no fim de 1893. As reformas, em 
particular, deslocariam o domínio dos 
clássicos no currículo e exaltariam seus 
aspectos cristãos.17

Como era de se esperar, certos ele-
mentos entre o corpo docente objeta-
ram, Prescott (formado em Dartmouth) 
descreve, salientando que foram especial-
mente os que “obtiveram sua educação 
em outras faculdades, conduzidas após o 
plano secular”.18 Um mês depois, Prescott 
descreveu a reunião na qual foi dito ao 
corpo docente que a mesa diretiva havia 
decidido prosseguir com as reformas: “O 
Prof. Hartwell fez o pior escândalo que eu 
jamais o vira fazer antes, declarando pu-
blicamente que ‘o colégio está morto’, ‘a 
educação liberal está morta’, ‘a liberdade 
religiosa está morta’”.19

Por outro lado, Prescott declarou com 
alegria que os alunos tinham reagido 
positivamente. Mas esta resposta não veio 
sem conflito. Wilmott Poole, por exemplo, 
escreveu para seus pais que muitos dos 
estudiosos clássicos estavam desanimados 
quanto à decisão, mas haviam declarado 
sua submissão à vontade de Deus.20

Prescott planejou testar a nova aborda-
gem curricular em Battle Creek e então, 
usando sua posição de líder da Associa-
ção Educacional e de dois outros colégios, 
estimular sua adoção por outras institui-
ções adventistas.21

“Eu acredito”, escreveu Prescott ao 
presidente da Associação Geral, “que 

este movimento não apenas marcará o 
início de tais mudanças na obra da nossa 
escola em geral, mas a tornará muito mais 
eficiente no preparo dos que desejam sair 
para propagar a verdade”.22

Neste ponto ele atingiu uma questão 
vital. Seguindo a direção do recém-orga-
nizado Movimento de Estudantes Volun-
tários para Missões Estrangeiras, os pro-
testantes americanos estavam liderando 
na década de 1890 um movimento para “a 
evangelização do mundo nesta geração”, 
que causou a maior expansão das missões 
na história norte-americana.23 O princi-
pal resultado educacional deste impulso 
de missão foi o surgimento do colégio 
missionário e do movimento do instituto 
bíblico entre os evangélicos americanos.24

O 
adventismo seguiria a liderança 
dos evangélicos. A década de 
1890 provou ser a mais dinâmica 
década na expansão de suas mis-

sões e seu sistema educacional.25 E prova-
velmente não é por acaso que em poucos 
anos, o adventismo começaria a chamar 
de colégios missionários muitas de suas 
instituições acadêmicas, dando-lhes 
nomes tais como: Emmanuel Missionary 
College, Washington Missionary College, 
e College of Medical Evangelists.

Um dos mais notáveis aspectos da 
era de reforma curricular conduzida por 
Prescott foi o moderado conselho de Ellen 
White. Os extremistas poderiam facil-
mente ter impelido as escolas para longe 
do extremo clássico acadêmico rumo ao 
seu oposto (como aconteceria em 1897 e 

É de suma importância reconhecer que Ellen White, naquele 

momento crítico da nossa história, guiou a denominação para 

fora do modelo de colégio bíblico de ensino superior para 

o que poderíamos chamar de abordagem cristã das artes 

liberais.

Foto primitiva de professores e alunos do Avondale College (Cooranbong, Austrália), estabelecido em 
1897.

Frederick Griggs



14 29:2010  •  REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA

dali em diante).
O presidente da Associação Geral, O. 

A. Olsen, que estava visitando a Austrália 
durante a iniciativa da reforma, questio-
nou Ellen White a respeito do currículo 
tradicional. Ele relatou a Prescott que ela 
disse que a luz que tinha sobre o assunto 
era que não deveriam ignorar “as linhas 
regulares da educação, mas que deveriam 
tornar a Bíblia soberana [sic]”. Seu conse-
lho aos alunos: “Cresçam tão alto quanto 
queiram nas linhas educacionais, contan-
to que sejam firmados somente pela mais 
elevada sabedoria que os homens podem 
obter na Palavra de Deus.”26

E
la mostrou que Moises, Daniel 
e Paulo haviam recebido ensino 
superior e entendimento religioso, 
como exemplos a serem seguidos. 

“Paulo tinha tal poder” porque “ele tinha 
conhecimento que podia igualar” ao 
dos “grandes sábios” combinado com o 
conhecimento de Cristo.27

Durante a década de 1880, Ellen White 
estava na vanguarda, apelando por uma 
educação que garantisse equilíbrio entre 
a missão adventista e a visão acadêmica. 
No entanto, como veremos, nem todos os 
seus leitores compreenderam nitidamente 
esse equilíbrio.

A força viva de Harbor Springs e suas 
consequências continuaram até a década 
de 1890 na fundação da Avondale School 
for Christians Workers, na Austrália, 
sob orientação de Ellen White e outros 
reformadores.28 A experiência de Avon-
dale foi uma grande mudança do domínio 
dos clássicos, encontrado na maioria das 
instituições norte-americanas, rumo à 
missão adventista.

E que poderosa mudança ela foi. Ellen 

White falou em termos incontestáveis de 
a Avondale estabelecer um modelo para 
outras escolas seguirem.29 Mas essa ne-
cessária mudança de direção poderia ser 
levada a extremos.

E assim aconteceu com Edward Ale-
xander Sutherland, Percy T. Magan, e os 
outros radicais que assumiram o Battle 
Creek College no fim da década de 1890. 
Eles erradicaram totalmente os clássicos, 
desenvolveram um currículo que era qua-
se só religião, defenderam a Bíblia como 
o único livro texto, araram os campos de 
atletismo da escola para a plantação de 
batatas, desenvolveram grande variedade 
de atividades missionárias, e pararam de 
oferecer diplomas acadêmicos. Em 1901, 
quando o Battle Creek College foi mu-
dado para Berrien Springs para reformas 
ainda mais radicais, a escola estava osci-
lando na extrema ponta direita de colégio 
bíblico ou instituto missionário de ensino 
superior da América do Norte.30 Esse fato 
erradicou a tensão por um período. A 
missão adventista havia se tornado tudo e 
a visão acadêmica nada.

De volta ao equilíbrio
As tensões no ensino superior, entre-

tanto, têm dificuldade de permanecer 
mortas por muito tempo. Isso nos leva 
ao quarto ciclo de tensão, com a entra-
da de Frederick Griggs, que presidiu o 
departamento de educação da Associação 
Geral de 1904 a 1910 e de 1915 a 1918. 
Griggs era um moderador que concordava 
com Sutherland e Magan nas metas da 
educação adventista, mas que censurou 
seu método unilateral de alcançá-las.31 O 
lema de Griggs foi: “Para sermos edu-
cadores devemos ser educados, e para 
sermos educados devemos estudar.”32 

Em 1907, ele observou que o adventismo 
tinha “carência de homens e mulheres 
bem educados – que possam editar nossas 
revistas, dirigir nossas escolas de trei-
namento e escolas intermediárias, e que 
possam apresentar a mensagem para as 
classes mais cultas do mundo”.33

Griggs via a educação equilibrada 
como investimento no qual a obtenção 
educacional aumentava grandemente o 
valor da pessoa.34 Educação de qualida-
de para Griggs, naturalmente, incluía o 
serviço a Deus e ao próximo. 

Durante o mandato de Griggs, a visão 
acadêmica atingiu renascimento. Não foi 
por acidente que os primeiros adventis-
tas a obter Ph.D. – B. G. Wilkinson da 
George Washington University, em 1908, 
e M. E Olsen da University of Michigan, 
em 1909 – graduaram-se durante a era da 
liderança educacional de Griggs.35

Mas o próprio Griggs se preocupava 
quanto a alcançar equilíbrio entre a visão 
acadêmica e a missão adventista. Em seu 
discurso de abertura à Convenção Educa-
cional da Associação Geral em 1910, ele 
mencionou que “o pêndulo tem balan-
çado e continua balançando. Mas agora 
devemos perguntar a nós mesmos, com 
seriedade, se não existe o perigo de ir 
muito longe, e de novamente medir nosso 
trabalho e definir nossos padrões pelos 
padrões do mundo”.36

Griggs foi uma voz moderada na 
educação adventista no início do século 
20. Durante o seu mandato, a visão acadê-
mica foi recuperada e a concessão de gra-
duações acadêmicas em instituições como 
Emmanuel Missionary College (EMC) 
foi restaurada. Mas os extremistas ainda 
estavam soltos. Em 1915, por exemplo, 
Sutherland escreveu em seu livro Studies 

O reavivamento cristocêntrico 

na teologia da igreja levara 

ao reavivamento espiritual 

no programa educacional 

acompanhado por visão mais clara 

de seu propósito.

Percy T. Magan Edward Alexander Sutherland
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in Christian Education que a concessão 
de graduações acadêmicas eventualmente 
seria nada menos que “um selo ou marca 
da besta”.37 No fim da década de 1910, 
forças conservadoras ganharam controle, 
removendo Griggs do cargo e o exilando 
em Berrien Springs, onde sua direção 
marcou a “era áurea” do EMC.38

Enquanto isso, o conservador Warren 
E. Howell, como secretário do departa-
mento de educação da Associação Geral, 
deu sua voz de comando às escolas e colé-
gios denominacionais durante a explosiva 
década de 1920.39

Tensão natural na profissionalização
No início da década de 1920, o adven-

tismo sofreu uma nova série de ataques 
contra a  visão acadêmica. Os detentores 
de Ph.D., como M. E. Olsen, ficaram sob 
suspeita e em alguns casos até perderam 
o emprego. Esta é uma das razões por que 
Olsen encontrou tempo para escrever a 
primeira história significativa do adventis-
mo, Origin and Progress of Seventh-day 
Adventists (1925).

Naqueles anos, até mesmo cursar mes-
trado era desaprovado. H. A. Morrison, 
presidente do Union College, aumentou 
a ira dos líderes que apoiavam os regu-
lamentos de Howell quando encorajou 
alguns de seus professores a obter o 
mestrado. Como resultado, quando M. L. 
Andreasen pediu permissão para estudar 
na Universidade de Nebraska, Morrison 
respondeu: “Não posso lhe dar permissão 
para ir, mas pode ir sem a minha per-
missão, compreendendo que você pedirá 
demissão quando isso for descoberto”.40

N
ão é necessário dizer que Howell 
e os que compartilhavam sua 
opinião na Associação Geral se 
opuseram ao credenciamento de 

instituições adventistas. Eles usavam com 
alegria as citações de Ellen White para 
favorecer seu ponto de vista. Dois de seus 
favoritos eram “Resolvamos não nos pren-
der, nem por um fio que seja, aos métodos 
educativos dos que não distinguem a voz 
de Deus, e não dão ouvidos aos Seus man-
damentos”41 e “Há constante perigo entre 
o nosso povo de que os que se empenham 
no trabalho em nossas escolas e hospitais 
abriguem a idéia de que precisam pôr-se 
em harmonia com o mundo, estudar as 
coisas que o mundo estuda e familiari-
zar-se com aquilo com que o mundo se 
familiariza. Este é um dos maiores erros 
que podem ser cometidos.”42

A luta pelo credenciamento dominaria 
o ensino superior adventista por 20 anos, 

mas o fato era que as 
profissões estavam 
mudando e, com elas, a 
educação profissional. 
Áreas como peda-
gogia, enfermagem 
e medicina por volta 
da década de 1920 
exigiam certificação 
profissional, algo ini-
maginável na década 
de 1890. A nova moda-
lidade de profissiona-
lismo desafiaria cada 
vez mais o adventismo. 
Os líderes educacio-
nais e eclesiásticos da 
denominação seriam 
forçados uma vez mais 
a examinar a tensão 
entre a visão acadêmi-
ca e a missão adventista.

O problema não foi crítico no início da 
década de 1920, quando as escolas que 
enviavam alunos ao College of Medical 
Evangelists precisavam apenas de creden-
ciamento para os dois primeiros anos de 
faculdade, o que podia ser prontamente 
obtido. Por volta de 1928, ficou evidente 
que as escolas tinham que ser creden-
ciadas como faculdades completas. Esse 
requisito tornou-se difícil por muitas 
razões, mas a maior ameaça foi que pro-

fessores universitários 
precisariam de cursos 
de pós-graduação que 
apenas podiam ser 
obtidos em institui-
ções “pagãs”. Alguns 
temiam que todo o 
sistema fosse corrom-
pido por professores 
que trariam suas 
idéias de volta aos 
colégios adventistas.

A solução do 
problema tornou-se 
grande questão na 
agenda adventista. 
Em 1928 o concílio 
anual da Associação 
Geral estabeleceu 
a Board of Regents 
como associação de 

credenciamento denominacional. A igreja 
esperava que as entidades regionais de 
credenciamento aceitasse o credencia-
mento da Board of Regents, possibilitan-
do assim aos colégios adventistas evitar a 
“contaminação”.

Ficou provado ser isso um desejo 
ilusório. Alguns líderes educacionais 
estavam cientes disso o tempo todo. O 
líder desse grupo foi P. T. Magan – que 
havia mudado seu antigo extremismo, era 
decano e mais tarde se tornaria diretor 

Warren E. Howell

Desde seu início, a educação adventista tem procurado integrar a fé com o aprendizado. Uma classe de 
temperança no Colégio de Battle Creek, EUA.
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do College of Medical Evangelists – bem 
como muitos dos diretores de colégios. 
Eles tinham declarações de Ellen White 
que pela lógica levavam a nada, exceto 
ao credenciamento, apesar da advertência 
quanto aos perigos envolvidos. A posi-
ção deles baseava-se em 1910 quando a 
denominação teve que decidir que tipo de 
educação médica oferecer em Loma Lin-
da, e os líderes da igreja haviam colocado 
a questão diante de Ellen White.43

Ela respondeu inequivocamente que 
a escola deve “proporcionar o que for 
essencial para habilitar nossos jovens que 
desejam ser médicos.”44 Além disso, a Sra. 
White indicou que os colégios adventistas 
devem oferecer um curso preparatório que 
ofereça aos alunos o necessário “preparo 
literário e científico” para “satisfazer as 
exigências de admissão especificadas 
pelas leis do Estado”.45

Essas declarações eventualmente pro-
veram apoio para os colégios adventistas 
preparando ampla variedade de profissio-
nais para servirem ao mundo moderno. 
Sem os claros conselhos de Ellen White, 
os colégios adventistas provavelmente não 
teriam oferecido preparo adequado para 
profissionais no século 20.

M
as essas alternativas não 
foram sempre imediata-
mente evidentes para os que 
enfrentavam a controvérsia 
do credenciamento. Um dos 

primeiros conversos de Magan foi E. A. 
Sutherland, o campeão antigraduação 
da década de 1890 e colega de Magan 
nas reformas radicais nos colégios Battle 

Creek e Madison. Já em 1923, Sutherland, 
persuadido por Magan quanto à seriedade 
do problema, começou discretamente a 
enviar alguns de seus professores para 
obter títulos avançados em instituições 
reconhecidas, a fim de que o Madison 
College pudesse acompanhar os ascen-
dentes padrões da educação profissional.46

As manobras de Sutherland não se 
tornaram públicas ate 1931.47 Quando 
isso aconteceu, no entanto, houve muita 
reação. Otto J. Graf, por exemplo, um dos 
presidentes que seguiram Sutherland no 
Emmanuel Missionary College, emitiu 
uma nota de ansiedade e surpresa. “Meu 
irmão”, ele escreveu, “anos atrás olháva-
mos para você e sua escola como balu-
artes contra coisas mundanas. Encontrar 
você agora liderando nesta questão de 
sujeitar desnecessariamente nosso sistema 
escolar a influências e preceitos munda-
nos é um tremendo desapontamento.”48

Em 1931, quando a mudança de Su-
therland tornou-se pública, o problema 
havia sido bem identificado. De fato, o 
concílio outonal de 1931 votou permitir 
que colégios adventistas obtivessem o 
credenciamento regional. Mas apesar 
dessa autorização, muitos líderes de igreja 
continuaram a se opor à idéia. William 
G. White observou que “a decisão do 
concílio de 1931 não resolveu o problema, 
mas foi apenas a abertura evasiva de uma 
guerra de palavras que durou cinco anos à 
medida que os prós e contras do creden-
ciamento regional foram debatidos por 
administradores e educadores da igreja”.49

Um grande obstáculo para a causa do 
credenciamento surgiu em outubro de 

1935 quando W. H. Branson apresentou o 
relatório da Comissão de Avaliação Para 
Credenciamento ao Concílio Outonal da 
Associação Geral. Branson finalizou seu 
relatório declarando: “Estamos prontos a 
admitir que em nossa ação de quatro anos 
atrás fomos muito longe”.50 Como resulta-
do do seu discurso e da discussão que se 
seguiu, os delegados decidiram minimi-
zar o perigo credenciando apenas dois dos 
colégios completos. Todavia, em 1936 a 
Assembléia da Associação Geral reverteu 
aquela decisão. Até 1945, todos os seis 
colégios norte-americanos completos no 
centro da controvérsia obtiveram creden-
ciamento.51

Mas a denominação ainda enfrentava o 
problema de educar o corpo docente para 
preservar a prioridade da missão adventis-
ta. “Vamos preparar nossos próprios pro-
fessores” fora a primeira linha de pensa-
mento. Assim, no início do século 20, uns 
poucos mestrados foram oferecidos pelos 
Pacific Union College, Union College, 
e Emmanuel Missionary College.52 Mas 
esta abordagem logo desapareceu. Mais 
permanente em natureza foi a Advan-
ced Bible School (ABS), inaugurada no 
Pacific Union College em 1934. Esperava-
se que essa instituição pudesse oferecer 
graduações avançadas para professores 
de Bíblia e assim preservar a perspectiva 
adventista para esse importante corpo do-
cente. A ABS eventualmente se transfor-
maria no Seminário Teológico Adventista 
do Sétimo Dia na Andrews University.53

O instituto Advanced Bible School, na-
turalmente, não resolveu as necessidades 
educacionais da maioria do corpo docen-
te. Como resultado, as comissões busca-
ram um corpo docente maduro, experien-
te e “seguro” que pudesse ser enviado a 
instituições não adventistas para estudos 
avançados, esperando que o impacto 
naquele grupo seleto fosse mínimo. E até 
o fim da década de 1950, o plano parecia 
estar funcionando razoavelmente bem. 

Entretanto, a denominação continuou 
lutando com a contínua tensão entre a 
missão adventista e a visão acadêmica. 
Mas a dinâmica entre as duas pareceu 
estar em estado de equilíbrio construtivo. 
Chegou, então, a década de 1960 e novos 
desafios para a contínua tensão.

Os desafios de maturidade
A dinâmica década de 1960 acompa-

nhou crescimento sem precedente no en-
sino superior norte-americano conforme 
uma inundação de baby boomers adentrou 
suas portas.

O ensino superior adventista enfrentou Estátuas do Bom Samaritano em Loma Linda University (Loma Linda, Califórnia, EUA).



17REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA  •  29:2010

a mesma pressão e tensão que a educação 
pública. Com Ph.D., agora o esperado 
grau para professores universitários, o 
método de enviar professores antigos e 
seguros para estudos avançados desmoro-
nou à medida que uma onda de jovens ad-
ventistas matriculou-se em uma variedade 
de escolas de graduação. Ninguém sabia 
qual seria o resultado.

Até as décadas de 1970 e 1980, as 
instituições adventistas haviam atingido 
a categoria de faculdades e universida-
des respeitadas, algumas até oferecendo 
diplomas de doutorado completamente 
credenciados. Mas a questão de conseguir 
equilíbrio ainda era problema. As escolas 
denominacionais de ensino superior 
estavam obviamente indo bem acade-
micamente. Mas que dizer da missão? 
É de se surpreender, por exemplo, sobre 
o significado da advertência que recebi, 
quando discursava para o corpo docente 

de uma instituição adventista, para evitar 
o uso da palavra “cristão” a fim de não 
ofender algum professor muçulmano ou 
hindu praticante. E o que devemos pensar 
quando um departamento remove a frase 
“perspectiva bíblica” de trabalhos origi-
nalmente formulados para refletir a de-
claração de missão da instituição porque 
os não-cristãos entre os alunos conhecem 
pouco da Bíblia?

E quanto à missão adventista? Esta 
pergunta tem repetidamente estimulado 
ações por parte dos líderes educacionais 
da Associação Geral. Consideremos as 
tentativas de Charles Hirsch dar à história 
adventista e estudos de Ellen White um 
lugar mais proeminente no currículo (na 
década de 1970), toda a energia e muitas 
despesas empregadas em trazer profes-
sores adventistas de todas as partes do 
mundo para participar de conferências 
de integração de fé e ensino iniciadas por 

George Akers e Humberto Rasi (de 1990 
até o presente), e a Conferência Interna-
cional da Filosofia de Educação Adventis-
ta do Sétimo Dia (2001).

Hoje existe pouca dúvida quanto ao 
sucesso do ensino superior adventista na 
área acadêmica. O maior desafio é manter 
a vitalidade da missão adventista.

 A tensão entre missão e visão, como 
já vimos, existiu desde o princípio das 
instituições terciárias da denominação. 
Embora essa tensão foi e, por vezes, con-
tinue sendo um peso, acredito que ela seja 
absolutamente necessária para o êxito dos 
colégios e universidades adventistas. Sem 
ela, existem apenas duas opções: a síndro-
me do apagar das luzes54 na ausência de 
distinta ênfase adventista; ou um progra-
ma de colégio bíblico que seria inadequa-
do para as necessidades do século 21. Ao 
mesmo tempo em que a tensão é sempre 
desconfortável, as alternativas seriam 
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desastrosas para satisfazer a comissão 
prevista por Tiago e Ellen White no início 
do Battle Creek College.

George R. Knight serviu à Igreja 
Adventista do Sétimo Dia por 40 
anos como pastor, professor no 
ensino fundamental e médio, ad-
ministrador escolar, e professor 
de filosofia da educação e histó-
ria do adventismo na Andrews 
University em Berrien Springs, 

Michigan, EUA. Ele é autor de 30 livros e escreve 
de Rogue River, Oregon, EUA.
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E
ram 10h30 da manhã de ter-
ça-feira, dia 16 de março de 
1897, quando a comissão da 
Associação Geral (AG) se 
reuniu para o quarto concí-
lio de primavera em Battle 
Creek, Michigan, presidido 

pelo Presidente G. A. Irwin. Além dos 
doze membros da comissão, seis outros 
convidados estavam presentes, número 
extraordinariamente grande, incluindo 
G. W. Caviness, diretor do Battle Creek 
College, e W. E. Aul, professor de mate-
mática da faculdade. Entre os convida-
dos estavam também W. W. Prescott e 
W. C. White.1

Essa reunião foi seguida de uma série 
de reuniões dos acionistas da Sociedade 
Educacional. Normalmente esse grupo 
se reunia duas vezes em rápida sucessão 
para administrar seus negócios anuais: 
Primeiro para ouvir relatórios e então 
para eleger mesa diretiva para o Battle 
Creek College.2 Os eventos foram des-
viados em 1897, e tiveram de se reunir 
várias vezes. Antes da eleição dos 
membros votantes, o que normalmente 

era um exercício automático, Caviness 
e Aul haviam coletado, por consulta, 
votos suficientes para substituir alguns 

dos candidatos regularmente nomeados 
e assegurar lugares para si mesmos 
na mesa diretiva. A comissão da AG 
considerou isto uma crise, e então como 
“convidados” dos líderes da igreja, 
Caviness e Aul foram chamados para 
responder as alegações sobre a eleição 
manipulada.3

Dois anos antes, em 1895, na assem-
bléia da AG, delegados reformadores 
levaram a administração da faculdade a 
reconstruir a escola para melhor aderir 
à compreensão dos líderes da igreja 
quanto aos testemunhos de Ellen White. 
Eles queriam maior ênfase na agricul-
tura, cursos que preparavam melhor 
os obreiros, e maior cooperação com o 
Sanatório de Battle Creek. O historiador 
denominacional E. G. Vande Vere suge-
re que os líderes da igreja pensavam que 
Caviness, com o apoio de Aul, estava 
provocando atraso na esperada reforma. 
Na opinião de Vande Vere, Caviness 
e Aul acreditavam que as mudanças 
delineadas pela comissão da AG com-
prometeriam a integridade acadêmica.4 
A falha em conseguir maior cooperação 

Quem Está 
no Comando?

A pergunta de Holser 

quanto a quem devia 

ter autoridade sobre as 

instituições educacionais 

da igreja demorou muito 

a ser decidida e muitos 

poderão argumentar que 

nunca foi verdadeiramente 

resolvida.

Observações sobre 
governança na 

educação posterior 
adventista do sétimo dia

F L O Y D  G R E E N L E A F
Vitral da igreja do Union College, Lincoln, 
Nebraska, EUA.
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com o sanatório era particularmente en-
fadonha para o Dr. John H. Kellogg, que 
exercia grande influência na comunida-
de, bem como na igreja em geral.

A reunião naquela manhã de março 
não foi agradável. A. T. Jones, novato 
na comissão da AG, falou primeiro. 
Como ex-sargento das Forças Armadas 
americanas, ele empregou linguagem 
rude. Em seu ponto de vista, a questão 
era preocupante para toda a igreja, pois 
problemas no Battle Creek College es-
tavam desmoralizando todo o programa 
educacional da igreja.

Caviness respondeu defensivamen-
te que a reunião dos acionistas em 
questão não era “pior” que algumas 
outras, inclusive uma no ano anterior 
com “irregularidades” de votação nas 
mudanças da constituição da Sociedade 
Educacional. Ninguém objetou naquele 
momento. Jones não poderia ter ig-
norado a implicação de Caviness. Por 
que levantar dúvidas então? A que isso 
levaria?

H. P. Holser, membro da comissão da 
AG e presidente da Associação Central 
Européia, não se convencera da tentati-
va de Jones tornar isso uma questão da 
igreja em vez de uma questão institu-
cional. Ele perguntou por que a comis-
são da AG devia discutir essa questão. 
Irwin, Prescott e White se apressaram 
para explicar que “existia diferença en-
tre a comissão assumir autoridade sobre 
questões fora de sua jurisdição, e dar 
conselhos quando solicitada por indiví-
duos ou instituições”.5

Já que a opinião de Holser era mino-
ria, a reunião continuou a despeito de 
seu protesto. Assim como Caviness, Aul 
se recusou a desistir, alegando que suas 
ações eram justificáveis e que ninguém 
o havia influenciado a agir como fizera. 
Isto, de fato, negava qualquer conspira-
ção entre ele e o diretor da faculdade. 

A comissão da AG não estava fazendo 
muito progresso.

D
epois de ficar sabendo que a 
próxima reunião da comissão 
da AG lidaria com a educação 
de modo mais amplo, Holser 
sugeriu que passassem algum 

tempo estudando os testemunhos de Ellen 
White no que se referia a escolas. Após 
fazerem isso na noite seguinte, decidiram 
que na segunda-feira seguinte visitariam a 
faculdade.

O secretário que fez os registros não 

menciona se os membros da comissão 
consideravam a visita um tour de force, 
mas seu efeito foi administrar coup de 
grace à administração de Caviness. 
Dois dias depois, Irwin anunciou sua 
demissão da direção da faculdade. Em-
bora a comissão da faculdade já houves-
se convidado E. A. Sutherland, diretor 
do Walla Walla College, para substituir 
Caviness, Irwin sentiu que a comissão 
da AG devia confirmar a decisão.6

A comissão da AG não foi unânime 
quanto a essa questão. Um membro 
declarou que não queria ouvir coisa 
alguma sobre o “ajuste das dificuldades 
relacionadas com a faculdade”. Jones 
bombasticamente declarou que era uma 
questão de Deus ou Satanás estar no 
comando da obra. Contudo, por adia-
mento, o secretário anotou que “pare-
cia haver unanimidade... em relação à 
decisão geral a ser tomada”.7

A pergunta de Holser quanto a quem 
devia ter autoridade sobre as institui-
ções educacionais da igreja demorou 
muito a ser decidida e muitos poderão 
argumentar que nunca foi verdadeira-
mente resolvida. Havia se iniciado 24 
anos antes do cenário de 1897 com Ca-
viness, na ocasião em que a comissão da 
AG resgistrou sua intenção de estabele-
cer uma escola denominacional e criar 
uma Sociedade Educacional. Quando 
este grupo foi finalmente formado, 

Na época do episódio de 1897 com Caviness, os 

líderes da igreja ... perceberam que a AG precisava 

mais que persuasão moral para criar um sistema 

entre as escolas.

Washington Foreign Mission Seminary (atualmente Washington Adventist University), Takoma Park, Maryland, EUA, entre 1905 e 1913.
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consistia de acionistas que levantaram 
dinheiro para a escola.8 Legalmente, 
esse corpo controlava a faculdade.

Enquanto o Battle Creek College 
permaneceu sendo a única instituição 
denominacional, as coisas andaram 
razoavelmente bem. No entanto, entre 
1884 e 1897, várias novas faculdades da 
igreja foram estabelecidas nos Estados 
Unidos, nenhuma das quais estava sob 
jurisdição da Sociedade Educacional. E 
havia planos de mais instituições.

A comissão da AG não desencorajou 
a fundação de qualquer uma dessas 
instituições, mas a quem eles realmen-
te prestavam contas? Em 1887, a AG 
revisou sua constituição para incluir 
um secretário de educação que deveria 
servir como intermediário entre a admi-
nistração da igreja e as instituições. Por 
dez anos, W. W. Prescott manteve essa 
posição, dependendo em grande parte 
de persuasão moral para promover as 
opiniões da AG na expansão do siste-
ma educacional. Durante a maior parte 
daquele tempo ele era também diretor 
do Battle Creek College, e assim, em 
teoria, funcionário da Sociedade Edu-
cacional.

Problemas e reformas no controle da 
educação

Na época do episódio de 1897 com 
Caviness, os líderes da igreja estavam 
se conscientizando da fragilidade do 
controle educacional na igreja. Perce-
beram que a AG precisava mais que 
persuasão moral para criar um sistema 
entre as escolas. Os problemas estavam 
profunda e gravemente enraizados.

A princípio, a Sociedade Educacional 
conseguiu manter sua utilidade. Como 
membros da assembléia constituinte 
da faculdade, os acionistas escolhiam 
a mesa diretiva, ou diretores como 
ocasionalmente eram denominados. Por 
vezes, a sociedade designava alguns de 
seus próprios membros como comis-
são de nomeação para indicar a mesa 
diretiva da faculdade; outras vezes, a 
comissão de nomeação nas assembléias 
da AG escolhia os membros da mesa. 
Em ambos os casos, quando aprovavam 
a lista de candidatos propostos, os acio-
nistas refletiam a vontade da comissão 
da AG. 

Críticos poderiam argumentar que 
essa ação era tão manipulada como a 
trapaça que Caviness e Aul haviam fei-
to. O que os dois homens haviam feito 
era legal, porém se opunha aos desejos 
da Comissão da AG, de onde provinha 

a autoridade da Sociedade Educacional. 
Com outras instituições denominacio-
nais florescendo em toda a América do 
Norte, a Sociedade Educacional contro-
lava apenas uma fração do campo e os 
eventos de 1897 mostraram que mesmo 
aquela posição era tênue. Apelando a 
uma autoridade superior para resolver o 
impasse, a Sociedade Educacional, com 
efeito, renunciou seu poder.

Líderes da igreja também passaram 
a ver o sistema acionista de fundar e 
manter instituições, no qual a Sociedade 
Educacional era baseada, como sendo 
inadequado. Enquanto o sistema havia 
capacitado a jovem igreja a estabelecer 
uma faculdade, a Sociedade Educacio-
nal havia se tornado verdadeiro amor-
tecedor entre a comissão da AG e a 
escola. Caviness e Aul haviam demons-
trado que, bloqueando a intervenção de 
crises, os acionistas podiam manter a 
escola fora do alcance.

E
m outros lugares, o sistema de 
acionistas também estava com 
problemas. Em 1889, apenas sete 
anos depois de sua fundação, 
a South Lancaster Academy 

(Massachusetts) estava à margem da 
bancarrota. Uma comissão criada para 
esta situação recomendou, entre outras 
medidas corretivas, que os acionistas 
entregassem suas ações para a AG a fim 
de que a “academia pudesse ser controlada 
pelos membros votantes eleitos por aquele 
corpo”.9 Alguns anos depois, a comis-
são da AG considerou a necessidade de 
colocar “todas as instituições e empreen-
dimentos ligados à obra, sob a direção e 
controle da denominação”, referência nada 
sutil às quase independentes corporações 
e sociedades (que incluiam o sistema de 
acionistas) que dirigiam instituições e 
ministérios da igreja.10

Outra questão foi a precária situação 
financeira da maioria das instituições 
adventistas. Quer estivessem sendo con-
troladas por acionistas, associações ou 
algum outro tipo de autoridade, quase 
todas enfrentavam dificuldades finan-
ceiras. Para se libertarem, tipicamente 
confiavam no, ou pelo menos deseja-
vam o, auxílio da Associação Geral. 
Líderes da igreja acabaram investindo 
dinheiro em instituições sob as quais 
tinham pouco controle. A igreja pre-
cisava de regulamentos administrados 
centralmente para guiar os diretores e 
outros líderes de instituições que esta-
vam sendo estabelecidas, para evitar o 
embaraço financeiro e para esclarecer 

o relacionamento entre a administração 
geral da igreja e as instituições.

Outro problema ainda surgiu pela 
falta de currículo sistemático nos níveis 
mais básicos, o que produziu normas 
irregulares de desempenho acadêmico. 
Muitos alunos foram preparados para 
a faculdade de modo inadequado. A 
denominação também precisava de um 
sistema de credenciamento administra-
do centralmente para que os professores 
pudessem ser transferidos prontamente 
de um campus para outro.

Durante os anos em que foi secretá-
rio educacional, Prescott tentou siste-
matizar a educação adventista. Ele não 
foi muito bem sucedido. Ao responder 
a Holser naquela manhã de março em 
1897, Irwin e seus colegas descreveram 
a questão de autoridade como um as-
sunto menos complicado do que os fatos 
sugeriam. A comissão da AG não estava 
apenas oferecendo conselhos a uma ins-
tituição que o havia pedido. Por anos, 
os líderes da igreja haviam se envolvido 
administrativamente nos negócios das 
maiores escolas.

Os problemas chegaram ao seu 
clímax na Assembléia da Associação 
Geral em 1895, justamente antes de 
um voto sobre a resolução de reforma 
do Battle Creek College. Um delega-
do questionou como a resolução seria 
executada. O presidente da AG lhe 
assegurou que era “dever” da comissão 
da AG cuidar de todos os aspectos da 
“obra”.11 Dois anos depois da questão de 
Caviness, o secretário registrou que a 

A. T. Jones
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e a propriedade revertida para a AG.13 
Enquanto isso, os líderes da igreja estavam 
fazendo experiência com uma comissão 
para supervisionar a educação denomina-
cional. No entanto, a linha de autoridade 
permaneceu obscura até que os delegados 
à Assembléia da AG de 1901 criaram o 
departamento de educação, consistindo de 
sete membros liderados por um secretário. 
Este corpo era visto como uma ramifica-
ção da comissão da AG.14 Esta ação foi 
parte da histórica revisão organizacional 
votada pela igreja naquela assembléia.

Escolher os membros dessa comissão 
foi mais fácil do que definir sua autori-
dade. Logo após o início do processo de 
reorganização em 1897, um grupo cria-
do para essa situação recomendou que 
todas as escolas adventistas devessem 
funcionar em pé de igualdade, porém 
persistia a idéia de que a AG devesse 
operar uma escola modelo para preparo 
de obreiros. Considerações anteriores 
pelos membros do departamento de 
educação chegaram à conclusão de que 
a AG deveria abandonar todo controle 
direto sobre as instituições e deixar a 
posse e controle nas mãos das uniões 
recém-criadas. O Emmanuel Missio-
nary College assumiria a função de 
escola modelo de treinamento, mas não 
funcionaria sob o controle imediato da 
Assiação Geral.15

Esta decisão estava de acordo com 
os argumentos de A. G. Daniells e W. 
C. White, dois anos depois, durante 
a assembléia da Associação Geral de 
1903, que estimulava a continuação das 
uniões que os delegados tinham autori-
zado em 1901. “Nossa Associação Geral 
deve deixar de se envolver em trabalho 
institucional, e deixar que as uniões cui-
dem do trabalho de seu território”, disse 
White abruptamente durante a reunião.16 
Dois anos mais tarde, em 1905, quando 
Frederick Griggs, secretário do departa-
mento de educação, expôs seu plano de 
um sistema abrangente do ensino fun-
damental ao ensino superior, completo, 
com diretrizes curriculares denomina-
cionalmente aprovadas, manuais de fun-
cionamento e credenciamento, o modelo 
de controle da união sobre as faculdades 
se tornou o procedimento padrão na 
educação adventista do sétimo dia.

Todas as instituições obedeciam à 
autoridade da igreja em um ou outro ní-
vel. No caso do ensino superior, eram os 
presidentes das uniões que ocupavam a 
presidência das mesas das faculdades.17

Os delegados unanimemente apro-
varam a proposta de Griggs, que deu à 

educação adventista seu formato básico 
que continua até hoje. As uniões e as-
sociações essencialmente controlariam 
a administração imediata das escolas, 
mas esperava-se que cumprissem a von-
tade do órgão superior – a Associação 
Geral – que proveria os regulamentos 
e parâmetros básicos de atuação. Era 
um plano de autoridade compartilhada 
entre a Associação Geral e os níveis 
inferiores de administração da igreja, 
incluindo oficiais de ensino superior.

Durante o século que se passou desde 
aquele ato, o debate se concentrou na 
questão de que aspectos de autoridade 
são compartilhados e como devem ser 
compartilhados. Este artigo considerará 
três das maiores questões relacionadas 
à autoridade compartilhada: credencia-
mento voluntário, educação ministerial 
e regulamentos institucionais gerais.

Desafio A ao controle sistemático: 
Credenciamento

A luta quanto ao credenciamento 
voluntário consumiu a maior parte das 
décadas de 1920 e 1930.18 Apesar desta 
controvérsia se concentrar no reconhe-
cimento de instituições adventistas por 
órgàos regionais de credenciamento, o 
problema envolveu inúmeros aspectos 
da educação denominacional. No auge 
do conflito estavam as duas persona-
lidades que dominaram a educação 
adventista de 1903 a 1930: Frederick 
Griggs e Warren E. Howell. Ambos 
acreditavam fortemente na organização 
detalhada e em um sistema verdadeira-
mente adventista – não apenas em uma 
rede – com controle centralizado. Con-

comissão da AG queria que todos sou-
bessem que ela mantinha supervisão de 
todas as instituições adventistas.12

Ninguém sabe precisamente o que 
Holser estava pensando naquela manhã 
de março, mas ele não estava mera-
mente tentando embaraçar a questão ou 
escapar de problema confuso. Prova-
velmente estava tentando encontrar seu 
caminho em labirinto de precedentes 
conflitantes para definir a linha de 
autoridade do Battle Creek College e 
instituições da igreja em geral. A quem 
o Battle Creek College estava subor-
dinado? Quem realmente estava no 
comando?

Momentos divisórios na história nem 
sempre são fáceis de ser identificados, 
porém indiscutivelmente as ações da 
comissão da AG em março de 1897 
constituíram um ponto fundamental 
na história da educação adventista. 
Elas começaram a mover uma série de 
eventos que se estendeu pelo século 20 
e que eventualmente proveu algumas 
respostas à pergunta de Holser quan-
to à autoridade sobre as instituições, 
especialmente sobre as faculdades 
adventistas.

A
pós aquela manhã de março, 
a comissão da AG não perdeu 
tempo em lidar com o problema. 
Como era esperado, o primeiro 
alvo foi a Sociedade Educacio-

nal, que eles desmantelaram. Despir os 
acionistas de sua função envolvia a posse 
da propriedade, o que tornou necessá-
rio conselho legal. Por volta de 1901, 
a Sociedade Educacional estava morta 

Frederick Griggs Warren E. Howell
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trole não significava micro-administra-
ção, mas autoridade para estabelecer 
infraestrutura sistemática de padrões, 
currículos e regulamentos de governos 
aos quais as instituições deviam se 
sujeitar.

Os dois homens discordaram na ques-
tão do credenciamento. Griggs apoiava 
a idéia de reconhecimento oficial por 
universidades ou departamentos de 
educação do Estado, enquanto Howell 
acreditava que buscar o credenciamento 
em associação de credenciamento com-
prometeria os princípios fundamentais 
das escolas adventistas do sétimo dia. 
Em 1918, ele substituiu Griggs como 
secretário de educação da Associação 
Geral, o que lhe permitiu desenvolver 
um sistema adventista único de educa-
ção, não deixando espaço algum para o 
credenciamento secular.

Dando continuidade à prática da per-
suasão moral de W. W Prescott, Howell 
fez com que todo o peso de influên-
cia da Associação Geral pressionasse 
a necessidade de rejeitar tendências 
“mundanas”. O debate pressionou admi-
nistradores de faculdades que enfrenta-
vam o problema de oferecer educação 
competitiva para profissionais – entre 
eles, médicos, professores e enfermei-
ros, de quem a igreja desesperadamente 
necessitava – contra líderes da igreja 
que acreditavam que as advertências de 

Howell quanto à educação adventista 
destruiriam a identidade da educação 
adventista do sétimo dia. Caminhando 
no meio daquela corda bamba estavam 
os diretores das mesas administrativas 
das faculdades. Eles buscavam coope-
rar com os educadores das faculdades 
na promoção de programas viáveis de 
educação profissional. Ao mesmo tem-
po, esperava-se que funcionassem como 
membros leais da comissão da AG, 
na qual a oposição ao credenciamento 
havia alcançado o nível de formular 
regulamentos.

Finalmente, líderes denominacionais, 
inclusive o presidente da Associação 
Geral, cedeu à força viva do ensino su-
perior. No processo, alguns membros da 
mesa – presidentes das uniões – colabo-
raram calmamente com os diretores das 
faculdades para alcançar o inevitável, 
uma aceitação geral do credenciamen-
to. Depois de a poeira ter assentado no 
fim da década de 1930, ficou evidente 
que a autoridade da Associação Geral 
sobre o ensino superior adventista havia 
enfraquecido.

A 
despeito de sua oposição ao 
credenciamento regional, Howell 
convenceu-se de que as facul-
dades não poderiam ser lei para 
si mesmas. Ele viu de modo 

correto o credenciamento como processo 

de auto-regulamentação, e o considerou 
com elevado respeito. Durante os últimos 
dois anos do exercício de seu cargo como 
secretário de educação, ele liderou o 
movimento para estabelecer uma associa-
ção de instituições adventistas de ensino 
médio e superior, acompanhado por 
processo de credenciamento administrado 
pela comissão de credenciamento. Em 
1930, este plano foi colocado em ação. Na 
força da autoridade da Associação Geral, 
os departamentos de educação em nível 
de união e associação imporiam esses 
regulamentos tanto nas instituições adven-
tistas de ensino médio como superior para 
demonstrar que instituições de ensino da 
igreja poderiam manter padrões educacio-
nais competitivos por si mesmas.

Devido às uniões e associações terem 
aceitado o programa, a idéia de creden-
ciamento denominacional teve êxito, 
mas, contrário ao que Howell esperava, 
o plano não eliminou a necessidade 
de reconhecimento secular. Assim 
não evitou o que ele e outros viam no 
credenciamento secular como práticas 
intrusivas. Para crédito de Howell e ou-
tros que conceberam o plano, o conceito 
de credenciamento denominacional 
resiste até o presente e permanece como 
a ferramenta mais eficaz para exercer 
influência da igreja sobre as instituições 
de ensino superior em todo o mundo. 
Neste sentido, Howell foi bem sucedi-
do, provavelmente muito além de suas 
expectativas.

Desafio B ao controle sistemático: 
Educação ministerial

Outra questão que fez parte do debate 
quanto à autoridade sobre as faculdades 
adventistas foi a questão da educação 
ministerial.19 Para compreender este as-
sunto, precisamos nos lembrar de que o 
propósito duplo da educação adventista 
era preparar obreiros denominacionais 
e educar para a salvação de alunos. Lí-
deres da igreja particularmente associa-
vam cursos preparatórios com o ensino 
superior e a educação para a salvação 
com os níveis inferiores. Mas os dois 
propósitos estavam intrincadamente 
unidos em todos os níveis.

As primeiras gerações de pastores 
adventistas eram conversos que já eram 
ministros de outras denominações, ou 
pessoas que simplesmente surgiam no 
grupo como líderes mas que não possuí-
am preparo teológico formal. A orien-
tação tutorial era o método principal de 
treinar ministros. Durante as duas pri-
meiras décadas do século 20, as facul-

Seventh-day Adventist Theological Seminary na Andrews University, Berrien Springs, Michigan, 
EUA.
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dades adventistas desenvolveram seus 
próprios programas de preparo ministe-
rial. Quase que imediatamente após sua 
indicação em 1918 como secretário de 
educação da AG, Howell apresentou um 
plano que tornaria o preparo teológico a 
atividade central em todas as faculdades 
adventistas.

A proposta estabelecia requerimentos 
específicos de currículo e estipulava 
que alunos que completassem o bacha-
relado receberiam diploma de teolo-
gia sagrada. Para conferir prestígio à 
educação ministerial, todos os cursos de 
teologia se tornariam escolas de teolo-
gia lideradas por um reitor, não apenas 
departamentos comuns liderados por 

um presidente. Essas unidades instru-
cionais não seriam autônomas, ao con-
trário, seriam o centro do campus em 
torno do qual tudo girava. Os planeja-
dores anteciparam que todas as faculda-
des adventistas na América do Norte se 
tornariam escolas bíblicas. Mais tarde, 
Howell disse que via as faculdades na 
América do Norte como instituições 
que produziam obreiros para o campo 
mundial, e que, indiscutivelmente, seus 
regulamentos “deviam ser determina-
dos pela organização responsável pelo 
todo”, querendo indicar, logicamente, a 
Associação Geral.20

Essa idéia encontrou resistência ime-
diata. Como grupo, os pastores eram, 
provavelmente, os menos educados de 
todos os obreiros profissionais deno-
minacionais. Todos concordavam que a 
educação ministerial era questão crítica 
para a igreja. No entanto, à medida que 
a igreja cresceu, precisou de um número 
cada vez maior de pessoas praparadas 
em diferentes áreas profissionais. O mo-
vimento de credenciamento, que estava 
começando a florescer, buscou assegu-
rar aos alunos que as escolas da igreja 
proviam educação competitiva em todos 
os cursos oferecidos pelas faculdades, 
o que significava que toda a gama de 
matérias oferecidas e principais campos 
de estudo cumpriam padrões básicos de 
qualidade.

Tudo isso significou que o modelo de 
escola bíblica não era plausível para fa-
culdades adventistas. Alunos, juntamen-
te com líderes da igreja que buscavam 
obreiros, esperavam a educação profis-
sional em número crescente de áreas. 
A conclusão foi inevitável: Ao mesmo 
tempo em que o preparo ministerial po-
deria ser central nos campi adventistas, 
não poderia alcançar este status à custa 
de cursos existen-
tes ou futuros que 
fossem necessá-
rios. Consequen-
temente, apesar do 
curso de preparo 
ministerial reter 
sua estatura nos 
campi adventistas, 
funcionava como 
um de vários 
cursos e departa-
mentos.

Enquanto isso, 
o foco mudou da 
educação minis-
terial superior 
para estudos 

avançados. Em 1934, o programa de 
estudos avançados para pastores foi 
iniciado. Três anos depois, se tornou 
um seminário livremente estabelecido 
oferecendo programa de mestrado bona 
fide.21 Este desenvolvimento ocorreu 
sob a supervisão direta da Associação 
Geral. As faculdades continuaram ofe-
recendo cursos de preparo ministerial, 
mas nunca alcançaram a padronização 
recomendada pela proposta de 1918. De-
pois da estréia da educação ministerial 
pós-bacharelado, o principal resultado 
acadêmico da proposta de 1918 foi que 
as faculdades tiveram de garantir que 
seus formandos no ministério pasto-
ral se qualificassem para admissão no 
seminário.

A 
questão da educação ministerial 
se apoiava na suposição de que 
a denominação tinha um direito 
inato de modelar e direcionar a 
educação de seu clero. O modelo 

de escola de preparo de obreiros previsto 
pelos líderes da igreja no século 19 final-
mente se tornou realidade no seminário 
controlado pela Associação Geral. Em 
1953, o Concílio Outonal aprovou o esta-
belecimento do mestrado como credencial 
acadêmico padrão para pastores (essa ação 
aplicava-se apenas à América do Nor-
te). As associações deveriam implantar 
a medida “o quanto antes, sem prejuízo 
na provisão de obreiros”, uma advertên-
cia que causou atrasos prolongados ao 
cumprimento do voto. Na prática, signi-
ficava que as associações continuavam a 
empregar como pastores os que possuíam 
apenas o certificado de faculdade e até 
mesmo pessoas que não tinham concluído 
o ensino superior.22

O impacto resultante desse proces-
so que durou décadas foi remover a 

Pacific Union College, Angwin, Califórnia, EUA.

Em 1905, quando Frederick 

Griggs, secretário 

do departamento de 

educação, expôs seu plano 

de um sistema abrangente 

do ensino fundamental ao 

ensino superior, completo, 

com diretrizes curriculares 

denominacionalmente 

aprovadas, manuais 

de funcionamento e 

credenciamento, o modelo 

de controle da união sobre 

as faculdades se tornou o 

procedimento padrão na 

educação adventista do 

sétimo dia.
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educação ministerial da jurisdição das 
faculdades e colocá-la sob o controle da 
Associação Geral. Ao estabelecer um 
seminário com programas de pós-gra-
duação, o que por sua vez estabelecia 
padrões acadêmicos de admissão, a 
Associação Geral exerceu controle 
implícito sobre programas preparatórios 
para o nível superior. Esse controle não 
simbolizava a microadministração dos 
cursos da faculdade, mas as instituições 
de ensino superior deveriam oferecer os 
pré-requisitos necessários aos alunos 
que buscavam a admissão no seminário.

À medida que o século 20 chegava 
ao fim, instituições em várias divisões 
buscavam estabelecer programas de 
pós-graduação em teologia. Consequen-
temente, os líderes da igreja sentiam 
que precisavam reconsiderar o controle 
da igreja sobre a educação ministerial. 
Em 1994, a Comissão da AG votou no 
Concílio Anual que todos os cursos 
de pós-graduação ministerial eram de 
responsabilidade da “Associação Geral 
(no caso da Andrews University) ou da 
respectiva divisão”.23

A despeito da clareza desse voto, 
ele não evitou que algumas faculdades 
inaugurassem seus próprios cursos 
de pós-graduação, tornando assim o 
diploma de mestrado – a credencial mi-
nisterial padrão – disponível em campi 
controlados pelas uniões em vez da 
Associação Geral ou uma divisão.

Para ganhar ainda mais controle 
sobre o preparo dos ministérios de-
nominacionais, uma nova agência, a 
International Board of Ministerial and 
Theological Education (IBMTE) foi 
formada em 1998.24 Mesas de educação 
ministerial das divisões, como rami-
ficações desse corpo, tinham a autori-
dade tanto de endossar professores de 
religião e teologia como de recomen-
dar sua demissão baseada em padrões 
estabelecidos pela mesa internacional 
central. A reação foi mista. Normal-
mente, os campos mundiais aceitavam 
as cláusulas, mas as escolas da América 
do Norte erigiram sólido muro de resis-
tência baseado no fato de que sujeitando 
parte de seu corpo docente aos reque-
rimentos estabelecidos por um corpo 
extra-institucional colocariam em risco 
o credenciamento da instituição. De 
fato, a autoridade do IBMTE violaria a 
liberdade acadêmica e o devido proces-
so conforme definido pelos órgãos de 
credenciamento.25

A reação das faculdades e universida-
des da Divisão Norte-Americana (DNA) 

foi influenciada 
também pelo voto 
de 1992, da divi-
são, declarando 
que as comissões 
diretivas eram a 
autoridade gover-
nante para cada 
instituição “de 
acordo com seus 
artigos e estatutos 
de incorpora-
ção”.26 Era óbvia a 
contradição entre 
o voto de 1992 e a 
autoridade sobre 
os departamen-
tos de religião 
assumidos pelo IBMTE. Apesar dos 
procedimentos de endosso do IBMTE 
buscarem assegurar a ortodoxia teo-
lógica, o conflito com as faculdades 
norte-americanas estava mais relaciona-
do ao controle administrativo do que à 
filosofia teológica.

Desafio C ao controle sistemático: 
Regulamentos gerais

Refletindo a extensa tradição de 
faculdades administradas pelas uniões, 
é de se questionar por que a ação da 
DNA, de 1992, foi necessária; mas a 
história do ensino superior adventista, 
especialmente durante a segunda me-
tade do século 20, levou a esse voto.27 
Depois da Segunda Guerra Mundial, fa-
culdades na América do Norte entraram 
em uma era de aumento de matrículas 
sem precedente, precisando de progra-
mas de construção e oferecimento de 
mais cursos. Com a complicação dos 
programas de pós-graduação, custos 
operacionais crescentes e matrículas 
incertas, a sobrevivência se tornou pro-
blema urgente, criando rivalidade entre 
as escolas de ensino superior da DNA.

Durante a década de 1960, comissões 
de ensino superior e programas de pós-
graduação da igreja tentaram controlar 
o crescimento da educação terciária 
na Divisão Norte-Americana, mas a 
abordagem de sobrevivência darwiniana 
sobrepujou todas as tentativas de admi-
nistrar o ensino superior adventista. Até 
o fim da década, existia uma crescen-
te preocupação quanto à direção das 
faculdade denominacionais, levando à 
convicção de que a cooperação era vital 
para o seu futuro. Foi desenvolvido um 
plano mestre que determinaria a função 
que as instituições denominacionais de 
ensino superior deviam desempenhar 

na igreja. Uma agência “cão de guarda”, 
funcionando como um tipo de superco-
missão diretiva evitaria que as escolas 
duplicassem os cursos de pós-graduação 
e exigiria que obtivessem permissão 
antes de acrescentar novos cursos de 
graduação.28

Essa “supercomissão” formada em 
1971 como Board of Higher Education 
(BHE) foi investida com autoridade 
para administrar o plano mestre para 
escolas de ensino superior na DNA. 
Dentro de um ano, porém, tanto a An-
drews University como a Loma Linda 
University desafiaram a BHE submeten-
do pedidos para iniciar cursos de dou-
torado em educação profissional. Uma 
comissão designada para examinar as 
propostas favoreceu a Andrews e reco-
mendou a rejeição dos planos da Loma 
Linda, mas a BHE resolveu o problema 
aprovando ambos os cursos.

A falha em evitar a duplicação de 
cursos de pós-graduação demonstrou a 
fraqueza da BHE. Seu presidente era o 
presidente da Divisão Norte-Americana, 
que representava autoridade imposta, 
enquanto uma grande proporção de seus 
membros votantes consistia de represen-
tantes de instituições rivais. Apesar da 
ostentação e forte retórica no princípio 
da BHE, o ideal de um sistema de edu-
cação superior baseado em plano mestre 
e governado por autoridade central ha-
via se tornado mais ilusório que nunca. 
A despeito dos riscos, administradores 
de faculdades preferiram uma aborda-
gem competitiva para a sobrevivência, 
em vez de uma orientação paternalista. 
Ao chegar a década de 1990, a irrele-
vância da BHE havia se tornado tão 
óbvia que a divisão teve dificuldade de 
preencher a vaga deixada pela aposenta-
doria do secretário executivo.

Canadian University College, Alberta, Canadá.



26 29:2010  •  REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA

Durante uma breve experiência com 
um gabinete de educação superior, 
oficiais institucionais e diretores de 
comissões diretivas tentaram alcan-
çar algum controle em nível de divi-
são sobre as instituições terciárias da 
DNA, mas nunca foi sua intenção que 
o gabinete exercesse a autoridade que a 
igreja e os líderes de educação haviam 
originalmente previsto para a BHE. A 
inexpressão desta prática estava clara. 
As faculdades já haviam concordado 
em revisar as regras de território da 
união que por décadas haviam ajudado 
a identificá-las. Em 1992, persuadiram 
a Divisão Norte-Americana a emitir 
uma declaração oficial reconhecendo as 
comissões diretivas como sendo a auto-
ridade governamental máxima de suas 
instituições de ensino superior. A razão 
principal para esta ação foi a pressão 
das entidades de credenciamento por 
uma garantia de autonomia institucio-
nal. Apesar da validade do raciocínio, 
o momento da ação encaixou-se perfei-
tamente com a crescente resistência aos 
esforços para construir um sistema de 
ensino superior genuíno na América do 
Norte.

No limiar do século 21, o ensino 
superior na Divisão Norte-Americana 
poderia olhar para trás a quase cem 
anos de fracassadas tentativas de criar 
um sistema central de controle por parte 
dos líderes da igreja. No entanto, por 
causa de os administradores do ensino 
superior na DNA terem constatado que 
o diálogo e a colaboração são clara-
mente benéficos para escolas com os 
mesmos alvos e desafios, a educação 
terciária na América do Norte está atu-
almente experimentando um modelo de 
consórcio que é independente da DNA e 
da Associação Geral.

Observação conclusiva
Afinal, quem está no controle das 

faculdade e universidades adventistas? 
Educadores e administradores da igreja 
enfrentam um cenário global muito 
diferente do que existia de 1901 a 1905. 
O campo educacional em todo o mundo 
se tornou mais nivelado depois que Fre-
derick Griggs, A. G. Daniells e W. C. 
White propuseram um sistema de poder 
compartilhado há mais de um século. 
Seu plano funcionou durante a maior 
parte do século 20, apesar dos resulta-
dos confusos. A visão de um círculo de 
escolas norte-americanas que pudesse 
prover obreiros para o resto do mundo 
ficou no passado à medida que admi-

nistradores da igreja em todo o mundo 
passaram pela nacionalização, e escolas 
de treinamento tornaram-se instituições 
de ensino superior com autoridade para 
conferir diplomas. Em pouco tempo, 
alguns desses novatos estabeleceram 
seus próprios cursos de pós-graduação; 
e hoje, 86 por cento das faculdades e 
universidades adventistas credenciadas 
estão localizadas fora da América do 
Norte. A função das escolas de ensino 
superior da Divisão Norte-Americana 
tornou-se mais uma questão interna 
para a DNA do que uma questão global 
para a Associação Geral monitorar. O 
mesmo está se tornando realidade nas 
outras divisões.

Mas é útil lembrar que sem consi-
derar quão independente as escolas 
de ensino superior desejam ser, ou a 
divisão ou união responsáveis por elas, 
estas retêm identidade como instituições 
adventistas do sétimo dia, que implica 
responsabilidade e relação para com a 
igreja global.

Historicamente, o credenciamento 
fortaleceu o ensino superior e assegurou 
sua responsabilidade final. A maioria 
das escolas passou a considerá-lo como 
afirmação em vez de ameaça à sua inde-
pendência, frequentemente orgulhando-
se do número de órgãos de credencia-
mento que aprovam seus cursos.

No entanto, os administradores 

Uma Experiência Norte-Americana
Associação de Faculdades e Universidades Adventistas: Grupo de Interesse Profissional, 

Comissão de Ação Política ou Consórcio?

Em 2002, as faculdades e universidades da Divisão Norte-Americana formaram a 
Association of Adventist Colleges and Universities (AACU) [Associação de Faculdades 
e Universidades Adventistas], que foi legalmente incorporada como um “consórcio das 
quinze faculdades e universidades localizadas na Divisão Norte-Americana da Igreja Ad-
ventista do Sétimo Dia dedicado a promover colaboração”. A AACU representa um esforço 
por parte das faculdades para cultivar cooperação em questões de interesse mútuo. Sua 
mesa consiste dos reitores de faculdades e universidades da DNA, os quais conduzem os 
negócios da associação. As reuniões anuais da Assembléia Constituinte da AACU reúnem 
reitores e diretores acadêmicos e financeiros das instituições. As 15 instituições partici-
pantes compartilham a liderança da associação elegendo um reitor de faculdade para ser 
o presidente da associação por um período intencionalmente de curto-prazo. O diretor 
executivo (atualmente um dos reitores de faculdade) também ajuda a coordenar o ensino 
superior na Divisão Norte-Americana. Atualmente, a função e relacionamento do departa-
mento de educação da DNA e do departamento de educação da AG com a AACU permane-
cem indefinidos.

Cinco anos após seu início, a AACU lançou duas iniciativas buscando alcançar nova 
compreensão sobre duas questões que tinham sido um tanto divisórias e críticas para sua 
sobrevivência – marketing e recrutamento. Em uma assembléia constituinte assistida por 
diretores de comissões diretivas, a AACU considerou idéias de missão para a educação 
adventista. Os membros da associação também concordaram em visitar as reuniões das 
comissões diretivas uns dos outros em base rotativa, que, acreditavam, nutriria o senso de 
fraternidade e sistema no ensino superior da DNA.29

Quase seis anos depois de seu início, a AACU ainda está explorando novas áreas de 
mutualidade entre seus membros. Continua incerto quão longe o espírito de cooperação 
levará o ensino superior da DNA, especialmente quando instituições problemáticas tentam 
assegurar seu futuro frente a problemas de sobrevivência que têm historicamente prague-
jado a educação superior adventista na América do Norte. Os membros da AACU estão 
comprometidos a honrar os princípios de autoridade institucional individual, mas será que 
estarão dispostos a cumprir seu acordo de promover colaboração suficiente para dividir a 
“torta acadêmica” se necessário for para perpetuar as tradições do ensino adventista, para 
servir a população adventista universitária, e para suprir as necessidades denominacionais 
de educação profissional? Será que o peso das circunstâncias forçará o ensino superior 
adventista no século 21 a resolver por cooperação as mesmas questões que contribuíram 
para o fim do controle imposto no século 20?
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podem deixar de reconhecer o valor da 
inspeção de colegas se consideram a 
supervisão externa uma ameaça à au-
tonomia e expansão de sua instituição. 
Lamentavelmente, as escolas adventis-
tas são tão vulneráveis a essa tentação 
como as outras instituições.

O credenciamento adventista se 
preocupa não apenas com a qualidade 
acadêmica, mas também com marcas 
de referência para escolas que alegam 
educar em nome da igreja. Atingir 
essas marcas de referência não significa 
unanimidade forçada em miríades de 
detalhes, porém um acordo em questões 
centrais. A avaliação não busca obrigar 
a uniformidade; simplesmente compara 
o que está acontecendo em um campus 
às marcas de referência estabelecidas 
para determinar se a escola está vivendo 
à altura de suas alegações de educar em 
nome da igreja global. É apropriado que 
um órgão central de credenciamento, 
como agência da igreja global devesse 
administrar o processo de assegurar 
solidez e qualidade institucional.

Na atmosfera igualitária da igreja 
mundial, talvez a autoridade compar-
tilhada, como é compreendida em sua 
forma original – um meio de atingir e 
manter um sistema educacional – tenha 
dado abertura à responsabilidade com-
partilhada.  Embora esta generalização 
não seja evidente, ela provê algum 
discernimento na questão de autoridade 
no ensino superior adventista contem-
porâneo. Apesar dos relacionamentos 
terem mudado, a idéia de um sistema 
de educação adventista e a tarefa de 
preservar as tradições de educar para a 
eternidade e preparar profissionais para 
servir à denominação e à comunidade 
ainda é a sagrada responsabilidade das 
escolas adventistas.

Floyd Greenleaf, Ph.D., profes-
sor aposentado de história na 
Southern Adventist University, 
é autor do livro The Seventh-
day Adventist Church in Latin 
America and the Caribbean (An-
drews University Press, 1992), e 
co-autor do livro Light Bearers: 
A History of the Seventh-day 
Adventist Church (edição em in-
glês, Pacific Press, 2000; edição 

em espanhol, 2002). Em 2005 ele terminou o livro 
In Passion for the World: A History of Seventh-day 
Adventist Education (Pacific Press); no qual este 
artigo foi baseado.
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Griggs apoiava a idéia de 

reconhecimento oficial 

por universidades ou 

departamentos de educação 

do Estado, enquanto 

Howell acreditava que 

buscar o credenciamento 

em uma associação 

de credenciamento 

comprometeria os princípios 

fundamentais das escolas 

adventistas do sétimo dia.
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T
odos nós já tivemos um administrador ditatorial. Sua 
abordagem sobre disciplina e solução de problemas é fa-
zer grandes pronunciamentos quanto ao comportamento 
esperado. “Não haverá qualquer...” Seu método preferido 
de correção é gritar e humilhar enquanto compartilha 

sua opinião sobre o comportamento dos funcionários e a sua 
solução.

Existirá alternativa para a coerção, para administração ditato-
rial, de cima para baixo, que resulte em ambiente de cooperação 
e capacitação para todos na educação adventista – estudantes, 
professores e funcionários? Usando a obra do Dr. William 
Glasser e seus associados, este artigo comparará e contrastará 
três tipos de administração e mostrará que a administração de 
liderança é o método preferido para as escolas adventistas.

Três estilos de administração
Podemos ilustrar três estilos de administração usando o mode-

lo apresentado na Figura 1:
Em ambiente de administração ditatorial, o chefe é a peça 

central; os trabalhadores são recipientes. O chefe é responsável 
pelo resultado de todo conflito. Ele decide a solução de todos os 
problemas que surgem e propõe alternativas quando uma solução 
é malsucedida. A filosofia da administração ditatorial é: “Punir 
as pessoas que estão errando, para que façam o que dissermos ser 
o certo; depois recompensá-las, para que continuem fazendo o 
que queremos que façam”.1

Este modelo requer que os funcionários sejam dependentes do 
chefe para recompensas e tenham medo de punição. Visto que 
o chefe tem total responsabilidade por planejamento e solu-
ções, é difícil predizer o nível de aceitação dos funcionários. O 
chefe pode conseguir complacência mínima através de técnicas 
coercivas, mas o ambiente resultante afetará negativamente a 
produtividade. A administração ditatorial enfatiza a obediência 

ADMINISTRAÇÃO DE LIDERANÇA
VERSUS

ADMINISTRAÇÃO DITATORIAL
Qualidade ou Coerção?

K E L LY  B .  B O C K  E  B R A D  G R E E N E
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cega em vez da atenciosa consideração do 
melhor resultado para todos os envolvidos. 
“A despeito da habilidade e criatividade 
do administrador, para seu êxito total, o 
administrar pessoas depende da coopera-
ção das pessoas que estão sendo adminis-
tradas”.2

A administração laissez-faire é caracte-
rizada por separação entre chefe e funcio-
nários (linha obstruída). Os trabalhadores 
são deixados a tomar decisões individuais 
quanto à direção e gerenciamento de seu 
trabalho. O chefe pode ser uma pessoa 
boa que pensa ser importante não limitar 
a liberdade pessoal dos funcionários, mas 
esse tipo de administração provê pouca, 
se alguma, direção ou coordenação, e os 
resultados são imprevisíveis.

Por outro lado, administradores líderes 
colaboram com os funcionários para criar 
ambiente de satisfação da necessidade e 
qualidade de trabalho. Eles encorajam 
respeito mútuo, confiança, cooperação, 
sinceridade e honestidade. Administrado-
res e funcionários exploram mutuamente 
os problemas, conjuntamente concordam 
numa solução, e trabalham juntos para 
implantá-la. Quando surgem conflitos, o 
chefe usa abordagem “não culposa” que 
enfatiza a solução. A negociação, em vez 
da coerção, é usada para resolver as dife-
renças. Esse tipo de relacionamento requer 
o desenvolvimento e a manutenção da 

convicção de que todos os trabalhadores 
estão compromissados com a qualidade 
de trabalho e que, ao trabalharem juntos 
para satisfazer suas próprias necessidades, 
beneficiam a organização (orientação lado 
a lado).

A administração de liderança promove 
autoestima elevada nos funcionários, que 
estão muito mais aptos a aceitar a decisão 
administrativa por terem senso de mútuo 
envolvimento e propriedade. Através de 
relacionamento positivo, criatividade e 
habilidade de solução de problemas, a 
qualidade se torna o enfoque de todos, em 
vez das tentativas de cumprir as expecta-
tivas de administração ditatorial ou criar 
seu próprio ambiente no estilo da adminis-
tração laissez-faire.

Os seis elementos da liderança
Outro modo de descrever as diferenças 

entre a administração ditatorial e a admi-
nistração de liderança é o Ciclo de Culpa e 
o Círculo de Força com os seis elementos 
de liderança. Na Figura 5, conforme as 
pessoas entram no Ciclo de Culpa, ficam 
presas a hábitos destrutivos como perse-
guição, punição, crítica e censura. Quando 
as pessoas escolhem vitimar, se envolvem 
em acusação, rebaixamento e criticismo; 
quando escolhem resgatar, mudam a culpa 
e menosprezam os pais, o governo, a ad-
ministração e os alunos.

Quando as pessoas permanecem no 
Círculo de Força e escolhem facilitar, 
usam hábitos construtivos (de cuidado ou 
conexão) como ouvir, encorajar e apoiar. 

Existirá alternativa para a coerção, para administração 

ditatorial, de cima para baixo, que resulte em ambiente 

de cooperação e capacitação para todos na educação 

adventista – estudantes, professores e funcionários?

FIGURA 1
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Quando escolhem iniciar, questionam 
para melhor compreender a situação, 
exemplificar liderança, definir limites 
cooperativamente, e aprender juntos 
através da autoavaliação com o objetivo de 
conquistar melhoras contínuas. Esse tipo 
de liderança faz as pessoas sentirem que 
“quero cooperar e fazer o meu melhor nes-
ta organização. Posso confiar em outros 
nessa organização e me sinto inspirado a 
fazer o melhor possível”.

Olhando aos seis elementos em volta do 
círculo, no sentido horário de cima para 
baixo, vemos que a “administração de li-
derança” começa com AMAR e construir 
um ambiente confortável e afetivo. Fazer 
com que outros saibam que os líderes se 
importam com eles e os ajudarão a fazer 
o melhor possível. Isso é expresso através 
de OUVIR aos outros, realmente ouvir 
suas preocupações, e através do NIVELA-
MENTO, compartilhando preocupações 
legítimas sem culpar. Quando isto ocorre, 
as pessoas APRENDEM umas com as ou-
tras e descobrem soluções mais eficazes. 
Os educadores estão sempre LIDERAN-
DO pelo que dizem e fazem. Os valores 
sãos mais captados que ensinados. Quan-
do os LIMITES são definidos colaborati-
vamente, este fato cria atitude de aceitação 
e as pessoas são motivadas a seguir as 
iniciativas que ajudaram a criar.

A liderança ditatorial inverte este 
processo, indo contra o sentido horário, 
começando com LIMITES. O professor 
entra na sala de aula no primeiro dia do 
ano escolar e começa a descrever as regras 
ou limites: “Isto é o que vocês podem ou 
não podem fazer em minhas aulas. Se não 
seguirem meus limites, serão punidos. Se 
seguirem meus limites, serão recompen-
sados. Estou aqui para LIDERAR vocês 

porque sou credenciado pelo estado e pela 
igreja. Vocês estão aqui para APREN-
DER, então eu os NIVELAREI e lhes 
direi o que, quando e como aprender. 
Se vocês OUVIREM o que digo, pro-
vavelmente AMAREI vocês e teremos 
um ótimo ano”. Esta não é a maneira de 
construir relacionamentos saudáveis nem 
classe produtiva.

É útil criar imagem mental ao escolher-
mos mudar de administração ditatorial 
para administração de liderança. A Figura 
6 mostra 30 mudanças de paradigma 
envolvidas nesse processo. Você prova-
velmente poderá adicionar outras de sua 
própria experiência.

Pesquisa e experiência em 
administração

As comparações e contradições primá-
rias estão entre a administração ditatorial 
e a administração de liderança, visto que 
a administração laissez-faire é raramente 
usada. O conceito de administração de li-
derança se desenvolveu a partir da obra de 
W. Edwards Deming, psicólogo industrial 
que revolucionou a indústria automobi-
lística no Japão após a Segunda Guerra 
Mundial. Suas idéias foram adaptadas e 
acentuadas por William Glasser em seus 
livros sobre educação, incluindo The Qua-
lity School e Every Student Can Succeed. 
Glasser descreve os princípios essenciais 
da administração ditatorial como segue:

“1. O chefe estabelece a tarefa e os 
padrões para o que os trabalhadores (es-
tudantes) devem cumprir, geralmente sem 
consultar os mesmos. Os chefes não fazem 
concessões; os trabalhadores têm que se 
ajustar ao trabalho assim como o chefe o 
define.

“2. O chefe geralmente diz, em vez 

de mostrar, aos trabalhadores como o 
trabalho deve ser feito e raramente pede o 
parecer deles sobre como aquilo poderia 
possivelmente ser feito de maneira melhor. 

“3. O chefe, ou alguém designado pelo 
chefe, inspeciona (ou avalia) o trabalho. 
Porque o chefe não se envolve com os 
trabalhadores nessa avaliação, eles tendem 
a acomodar-se apenas com a qualidade 
suficiente para passar.

“4. Quando os trabalhadores resistem, o 
chefe usa a coerção (geralmente punição) 
quase exclusivamente para tentar forçá-
los a fazer como lhes foi dito, e assim 
fazendo, criam um ambiente de trabalho 
em que os trabalhadores e administradores 
são adversários”.3

A administração ditatorial está quase 
inteiramente preocupada com as necessi-
dades do chefe em vez da dos trabalhado-
res.

Na administração de liderança, por 
outro lado, o administrador focaliza na 
criação de um sistema, usando persuasão e 
resolução mútua de problemas, que mostra 
aos trabalhadores que é interesse de todos 
fazer trabalho de qualidade. Assim, os 
administradores trabalham no sistema 
e os trabalhadores trabalham dentro do 
sistema, onde ambos visam o alvo comum 
de qualidade. Glasser descreve quatro 
elementos essenciais de administração de 
liderança como se segue: 

“1. O líder envolve os trabalhadores na 
discussão da qualidade do trabalho a ser 
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feito e do tempo necessário para fazê-lo 
para que tenham a chance de acrescentar 
a sua opinião. O líder faz esforço cons-
tante para ajustar a tarefa às habilidades e 
necessidades dos trabalhadores.

“2. O líder (ou funcionário designado 
pelo líder) mostra ou demonstra a tarefa 
para que o trabalhador que a realizará 
possa ver exatamente o que o administra-
dor espera. Ao mesmo tempo, continua-
mente pede a opinião dos trabalhadores 
sobre como o trabalho pode ser mais bem 
realizado.

“3. O líder pede aos trabalhadores para 
inspecionar ou avaliar a qualidade de seu 
próprio trabalho, com o entendimento que 
o líder aceita que eles sabem muito bem 
como produzir trabalho de alta qualidade 
e conseqüentemente ouvirá o que eles 
dizem.

“4. O líder é facilitador, por mostrar aos 
trabalhadores que ele fez todo que é pos-
sível para prover-lhes as melhores ferra-
mentas e ambiente de trabalho, bem como 
atmosfera não coerciva, não concorrente 
na qual realizar o trabalho”.4

Ellen White usa o exemplo de Cristo e 

Seus discípulos para ilustrar o que lutamos 
para experimentar em nossas escolas 
através da administração de liderança. Os 
discípulos precisavam estar unidos no sen-
timento, pensamento e ação. “Era o objeti-
vo de Cristo conseguir esta unidade. Para 
tal fim, procurou Ele trazê-los à unidade 
consigo”.5 Ele não forçou Sua vontade 
sobre esses discípulos, mas exemplificou 
o que Ele desejava que fizessem, à medida 
que pacientemente os levou para dentro 
de Sua vida, ouviu suas necessidades, e 

criou ambiente de confiança e crescimento 
que os capacitou a evangelizar o mundo 
durante Sua ausência.

Treinamento para domínio próprio
Em seu capítulo sobre disciplina no 

livro Educação, Ellen White encorajou o 
esforço amável e persistente ao ensinar os 
alunos a formarem o hábito da obediência. 
Ela declarou que “o objetivo da disciplina 
é ensinar à criança o governo de si mes-
ma”.6 Ao dirigir-se a administradores de 
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escolas, ela advertiu que “regras demasia-
das são coisa tão ruim como a deficiência 
delas. O esforço para se ‘quebrar a vonta-
de’ de uma criança é um erro terrível”.7

A despeito desta advertência, profes-
sores sempre descrevem problemas com 
alunos como batalhas da vontade. As 
palavras de Ellen White lidando com 
interações entre o professor e o aluno, 
também podem ser aplicadas ao relacio-

namento entres diretores e funcionários. 
“Leve os jovens a sentir que eles merecem 
confiança, e poucos haverá que não procu-
rarão mostrar-se dignos dessa confiança. 
Sob o mesmo princípio é melhor pedir 
do que ordenar; aquele a quem assim nos 
dirigimos tem oportunidade de se mostrar 
leal aos princípios retos. Sua obediência 
é o resultado da escolha em vez de o ser 
da coação”.8 Essas palavras descrevem os 
métodos de administradores líderes em 

vez de administradores ditatoriais.

Sumário
Se a educação adventista de qualidade 

é a nossa meta, é imperativo que os que 
administram o sistema criem ambien-
te cheio de colaboração, criatividade e 
cooperação, livre do medo de sufocar a 
criatividade e da coerção. Devemos buscar 
qualidade, não complacência; energia, não 
obediência. Se provermos oportunidades 
para todos os alunos, professores, pais, 
constituintes e administradores constru-
írem ambiente de aprendizado colabora-
tivo, maximizaremos as oportunidades 
de cada pessoa ser pensador e não mero 
refletor do pensamento de outras pesso-
as.9 Nós, portanto, proveremos ambiente 

que verdadeiramente 
preparará cada um para 
“a satisfação do serviço 
neste mundo, e para 
aquela alegria mais 
elevada por um mais 
dilatado serviço no 
mundo vindouro”.10 
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