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S
uponha que o seu diretor ou 
administrador lhe dê uma folha 
de papel com palavras espalhadas 
e a seguinte instrução: Circule 
as palavras que refl etem a sua 

experiência nesta escola/faculdade/univer-
sidade. As opções são as seguintes:

Branimir Schubert

Tornando Nossas 
Escolas o Melhor 

Ambiente Cristão de 
Trabalho Possível

somos e ao que fazemos, então nosso com-
prometimento provavelmente aumentará, 
juntamente com a nossa energia e entu-
siasmo.”1

A revista Christian Management Report 
de junho de 20052 apresentou uma série 
de artigos e reportagens dando um resumo 

nossa atenção e refl exão. Elas podem ser 
divididas em quatro categorias principais 
(adaptadas ao ambiente educacional):

1. Existe Um Alto Nível 
de Confi ança

O principal valor entre os funcionários 
de organizações cristãs era o alto nível de 
confi ança entre administração, diretores 
e professores. Esta parece ser a base sobre 
a qual outros elementos de satisfação no 
trabalho dependem. Pesquisas mostram 
que a confi ança se desenvolve quando os 
professores percebem que a administração 
é honesta, capaz e atenciosa.4

Outro elemento que gera alto nível de 
confi ança é a percepção de que os ad-
ministradores estão se portando com 
justiça e integridade. Esta pode ser uma 
tarefa bem desafi adora, especialmente para 
organizações no campo missionário que 
empregam uma mistura de funcionários 
locais e estrangeiros, os quais possuem 
diferenças óbvias no estilo de vida e remu-
neração.

O próximo elemento na área de alta 
confi ança é a percepção que os professores 
têm de que a organização conduz suas 
atividades de modo franco e sincero. Isto 
pode ser um desafi o em uma organização 
em que a estrutura adota tomar decisões 
em comissões fechadas e onde as pessoas 
da liderança têm o poder (ou tomam o 

CONFLITO            ACEITO            IGNORADO

ENCORAJADO            APOIADO            MALCOMPREENDIDO

OPRIMIDO            FRUSTRADO            ESTIMADO            IRA

ABUSADO            ENVOLVIDO            BAJULADO            CONFIADO

CAPACITADO            APRECIADO            RESSENTIMENTO

EXCLUÍDO            CULPA            DIVERSÃO            OUVIDO

EMPOLGADO            VALORIZADO            CRITICADO            HUMILHADO

REPREENDIDO            ENVERGONHADO            ACUSADO

REJEITADO            EQUIPE

Como você responderia? Que palavras 
ou conceitos melhor refl etem a sua experi-
ência na organização em que está empre-
gado no momento? Sua escola é o melhor 
ambiente cristão de trabalho que poderia 
ser? Ou o resultado indicaria que ainda há 
espaço para melhorar?

Ao lidar com a questão de administra-
ção escolar, Patrick Whitaker diz que “o 
trabalho que fazemos, e o modo como o 
fazemos, é grandemente afetado por nossa 
experiência. Quando somos tratados de 
modo a nos sentirmos bem quanto a quem 

dos melhores ambientes cristãos de traba-
lho nos Estados Unidos. As 40 melhores 
organizações foram mencionadas e anali-
sadas.3 Sua classifi cação foi baseada em 
avaliações do ambiente de trabalho feitas 
pelos funcionários.

Quinze declarações feitas pelos entre-
vistados demonstram o que funcionários 
consideram importante em uma organiza-
ção cristã. Essas 15 declarações merecem 
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poder) para impor suas agendas pesso-
ais.5 Em organizações com muitos níveis 
onde a maioria das decisões é feita por 
comissões (que podem ser dominadas por 
personalidades fortes), pode existir pouca 
confiabilidade. No sistema de comissões, 
ninguém assume responsabilidade, e nor-
malmente existe pouco acompanhamento 
ou garantia de sua implementação.

Finalmente, um alto nível de confian-
ça é mantido quando administradores 
demonstram compaixão pelas pessoas 
em todos os níveis. A compaixão sugere 
que os administradores compreendem e 
são empáticos quando às questões com as 
quais seus professores/funcionários estão 
lutando, e estão cientes do que seus fun-
cionários pensam e sentem.6 Obviamente, 
esse clima é possível apenas em uma orga-
nização que promove comunicação aberta 
e sincera sem a ameaça de repercussão ou 
recriminação.

A revista Christian Management Report 
acrescenta que a administração eficaz 
parece ser um elemento importante na 
formação de base para a confiança. Ele-
mentos de administração eficaz incluem 
confiabilidade, trabalho em equipe, e 
estratégia eficaz para servir aos alunos.

Pelo que temos visto até aqui, algumas 
organizações são estruturadas para de-
sencorajar a confiabilidade. Organizações 
“baseadas em comissões” tendem a ser 
menos “voltada a equipes” – talvez porque 
as inúmeras comissões dêem uma ilusão 
de trabalho em equipe, quando na reali-
dade, as equipes não existem nem funcio-
nam, a despeito da cultura organizacional 
estabelecida.7

Agora uma palavra sobre “servir os 
alunos”. Pode ser discutido que em orga-
nizações onde existe pouca confiança e 
nenhuma confiabilidade ou trabalho em 
equipe, os administradores superiores 
inevitavelmente perderão de vista a missão 
da instituição (propósito) porque estão 
constantemente presos na “administração 
de crises” em vez de planejar antecipada-
mente e garantir a “satisfação do aluno”.

2. Professores São Capacitados
A segunda área de preocupação é a 

capacitação. Para os cristãos, isto não 
deveria ser surpresa. Quando Cristo veio 
a este planeta, Ele desistiu de Seu poder e 
em troca capacitou Seus seguidores a fazer 
“obras maiores”.8 Por que algumas orga-
nizações cristãs lutam tanto para colocar 
esse conceito em prática?

As pessoas entrevistadas valorizam alta-
mente a administração que busca e age 
em cima das sugestões dos professores 

Sua escola é o melhor  

ambiente cristão de trabalho  

que poderia ser?  

Ou... ainda há espaço  

para melhorar?
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cessidade de fofocas ou rumores porque o 
“jogo é justo”. Este princípio é particular-
mente importante quando decisões difíceis 
que afetam professores ou funcionários 
precisam ser feitas, ou poderiam alterar 
significativamente o futuro da organização.

3. Boas Práticas de Administração 
São Valorizadas

Nesta sessão da pesquisa os participan-
tes expressaram quatro valores que podem 
ser descritos do seguinte modo:

a. Minha organização é bem adminis-
trada.

b. Eu classificaria minha organização 
como um lugar superior de trabalho.

c. Eu recomendaria minha organização 
para os outros como bom lugar para se 
trabalhar.

d. As pessoas são consideradas confiá-
veis por fazerem o que dizem que farão.

O que é salientado aqui é que os fun-
cionários têm senso de orgulho em sua 
organização e estão felizes em fazer parte 

e funcionários. Isto não é de surpreender: 
uma pessoa cuja opinião é valorizada pro-
vavelmente expressará mais lealdade para 
com a organização. Existe sentimento de 
que ela pode fazer diferença e contribuir 
para o bem maior.

Por outro lado, quando a administração 
não busca contribuições e/ou ignora as 
sugestões feitas, os professores e funcio-
nários gradualmente cessarão de fazer 
sugestões, privando a organização de 
recursos de valor.

Reconhecendo Excelência
Outra área importante é a percepção de 

que “eu estou satisfeito com o reconheci-
mento que recebo por fazer bom traba-
lho”. Infelizmente, algumas organizações 
cristãs parecem deixar o reconhecimento 
para os últimos dias quando Jesus disser 
“muito bem, servo bom e fiel”. Obvia-
mente, isto não deve acontecer. Enquanto 
aguardam a volta de Cristo, os adminis-
tradores precisarão demonstrar regular-
mente que valorizam as contribuições dos 
professores e que estão preparados para 
considerá-los responsáveis. A confiabili-
dade significa não apenas corrigir defici-
ências, mas também buscar regularmente 
uma avaliação. Inclui o conhecimento e 
reconhecimento das contribuições dos 
professores.

Poucas organizações ou escolas cristãs 
possuem um sistema para avaliar e reco-
nhecer regularmente seus funcionários. 
Como resultado, os que não estão se de-
sempenhando bem não conseguem ajuda 
e continuam a se desempenhar deficien-
temente. E os que trabalham bastante e 
freqüentemente andam a “segunda milha” 
não se sentem apreciados e eventualmente 
se desgastam e ficam desiludidos.

Pessoas capacitadas são encorajadas a 
experimentarem e a serem inovadoras. 
É verdade que ao conceder flexibilidade 
e liberdade às pessoas para que desempe-
nhem de acordo com seus dons e persona-

lidade, os administradores correm o risco 
de que as coisas serão feitas de modo “di-
ferente” – mas é um risco que vale a pena 
enfrentar. Progresso algum foi alcançado 
“seguindo sempre o manual”.

Encorajar as pessoas a enfrentar riscos 
também significa não penalizá-las se a 
inovação ou experimento não funcionar. 
A cultura que encoraja a inovação rapi-
damente “elimina as suas perdas” e busca 
novas idéias. Isto criará escolas inovado-
ras cujos funcionários “pensam fora do 
molde” e estão prontos para os desafios do 
futuro.

Finalmente, quando a administração 
explica a razão por trás das decisões 
importantes, os professores se sentem 
capacitados. Há um senso de que se pode 
confiar informação aos professores e fun-
cionários, o que faz com que os funcio-
nários se sintam parte do “plano”. Muitos 
“mistérios” desaparecem quando existe 
um fluxo livre de informação e todos 
sabem o que está acontecendo. Não há ne-

Questionário Sugestivo Para Confiabilidade de 360 Graus

Confiabilidade é essencial para qualquer organização que deseja ser um lugar em que os pro-
fessores se sintam apreciados, considerados e valorizados. A confiabilidade é um processo 
de dois lados. A administração firme e forte vai se interessar em saber o que os professores 
pensam sobre seu atual emprego e seus líderes. Aqui está um questionário sugestivo que 
pode auxiliá-lo neste processo:9

Pontuação: 1 = discordo fortemente, 2 = discordo, 3 = não tenho certeza, 4 = concordo, 
5 = concordo fortemente (evite circular o número 3 tanto quanto possível)

Em minha organização, existe um alto nível de confiança entre  
a administração e os professores. 1  2  3  4  5

Nossos líderes se comportam com imparcialidade e integridade. 1  2  3  4  5

Minha escola conduz suas atividades de modo franco e sincero. 1  2  3  4  5

Nossos líderes demonstram compaixão pelas pessoas em todos os níveis 1  2  3  4  5

A administração busca e age em cima das sugestões dos professores. 1  2  3  4  5

Estou satisfeito com o reconhecimento que recebo por fazer bom trabalho. 1  2  3  4  5

Somos encorajados a experimentar e ser inovadores. 1  2  3  4  5

A administração explica as razões por trás de decisões importantes. 1  2  3  4  5

Minha organização é bem administrada. 1  2  3  4  5

Avaliaria a minha organização como um lugar superior para se trabalhar. 1  2  3  4  5

Recomendaria a minha organização para outros como  
um bom lugar para se trabalhar. 1  2  3  4  5

As pessoas são consideradas confiáveis por fazerem o que dizem que farão. 1  2  3  4  5

Estou muito satisfeito com nosso nível de comunhão cristã e espiritualidade. 1  2  3  4  5

Nossos líderes demonstram os frutos do Espírito –  
amor, alegria, paz, bondade, etc. 1  2  3  4  5

Se tivesse a oportunidade, recusaria mudar de ambiente de trabalho. 1  2  3  4  5

O principal valor entre os 

funcionários de organizações 

cristãs era o alto nível de confiança 

entre administração, diretores e 

professores.
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dela e recomendá-la a outros. Se tivessem 
a opção de organizações semelhantes, 
escolheriam permanecer em seu emprego 
atual. Sabem que seu trabalho é valori-
zado, e acreditam que a organização está 
servindo bem os alunos e a comunidade.

Claramente, as duas primeiras sessões 
(Confiança e Capacitação) são funda-
mentais para se criar um ambiente em 
que os professores se sentem apreciados 
e onde aprovam as práticas de liderança 
ou administração bem como a trajetória 
da organização. Isto produz forte senso de 
lealdade para com o ambiente de trabalho 
e a sua liderança.

O último elemento presente em insti-
tuições em que os funcionários se sentem 
satisfeitos e motivados é a espiritualidade.

4. A Comunidade  
Espiritual É Nutrida

Uma análise de organizações cristãs 
deve revelar elementos de espiritualidade 
que as tornam diferentes e singulares com-
paradas às escolas seculares e comerciais. 
Em organizações ou escolas cristãs em 
que os professores se sentem satisfeitos, 
existe uma clara e forte ênfase espiritu-
al. Os que foram pesquisados disseram: 
“Estou muito satisfeito com nosso nível 
de companheirismo cristão e espirituali-
dade.” Como medir este companheirismo 
e espiritualidade e o que contribui especifi-
camente para este sentimento de satisfação 
não é a questão. Várias culturas e tradições 
de fé abraçam diferentes expressões de 
espiritualidade. O que importa é que os 
valores bíblicos e o senso de “comunidade 
de fé” sejam visíveis na organização.

O último ponto pode ser considerado 
um “despertador” para os líderes ou admi-
nistradores cristãos. Funcionários satis-
feitos disseram: “Nossos líderes exibem 
os frutos do Espírito – amor, alegria, 
paz, bondade, etc.” Em outras palavras, a 
comunidade espiritual é iniciada e mantida 
através do exemplo prático dos que estão 
na liderança. Isto não é alcançado atra-
vés de competições sobre o número de 
“reuniões espirituais” ou até mesmo se as 

pessoas oram antes e depois de cada reu-
nião de comissão ou aula. A espiritualida-
de é a integração efetiva da fé no ambiente 
de trabalho. Ela é demonstrada através das 
nossas atitudes e ações diárias.

Em conclusão, organizações cristãs que 
estabelecem como padrão os melhores 
ambientes de trabalho são aquelas cujos 
líderes geram um alto nível de confiança, 
capacitam pessoas, e integram a espiri-
tualidade em todos os aspectos de suas 
atividades de modo competente e carinho-
so. Seria este um ideal impossível de ser 
alcançado? Talvez não, se resolvermos 
acreditar nos funcionários das 40 organi-
zações cristãs pesquisadas.

Educadores adventistas precisam 
perguntar a si mesmos: A nossa escola 
provê o melhor ambiente cristão que pode 
existir? Se não, existem oportunidades 
para que a graça de Deus seja manifesta e 
para que o modelo de liderança de Cristo 
seja seguido mais de perto. Não será fácil 
fazer esta mudança, mas as recompensas 
são inestimáveis: professores e alunos sa-
tisfeitos, bem como uma escola que coloca 
em prática a sua declaração de missão e 
glorifica o nome de Deus. Se pedirmos 
com fé, Deus nos ajudará a alcançar esses 
objetivos.10

Dr. Branimir Schu-
bert é o vice-chanceler 
da Pacific Adventist Uni-
versity em Port Moresby, 
Papua Nova Guiné.
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Elementos de administração eficaz 
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