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mudanças positivas precisam ser implan-
tadas requer-se liderança.

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

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

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

E D  B O YAT T

O Desafio 
de Liderar

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

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

Liderança e Administração
A análise de administração e liderança 

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

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

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

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

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

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

Quando as comissões 

governam, estão 

elas liderando ou 

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

Quatro Funções da Comissão Diretiva
Pesquisas e literatura sobre as melhores 

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

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

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

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

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

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

2. Recursos Suficientes
Após decidir sobre a visão ou futuro 

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

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

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

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

A função da comissão diretiva de 
assegurar recursos suficientes para a 
escola também inclui o estabelecimento de 
regulamentos para suplementar os códigos 
educacionais desses departamentos na 
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O
utra área em que comissões 
diretivas e diretores mostram 
liderança é na exploração de 
maneiras de garantir progresso 
nas metas de melhoria da esco-

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

4. Defender a Educação Adventista
As comissões precisam assumir a 

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

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

3. Confiabilidade para o Progresso
Outra importante função da comissão 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alguns Pensamentos Finais Sobre 
Liderança

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

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

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

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

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

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

Sumário
Comissões diretivas e administradores 

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

Se o diretor atuar 

principalmente 

concentrando-se em tarefas 

de administração, então a 

comissão precisa “tomar 

a liderança” e auxiliá-

lo através de reuniões 

de visualização para 

estabelecer plano de cinco 

a dez anos para a escola.

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

Igrejas e escolas devem encontrar 
membros de comissão e administradores 
que sejam apaixonados por melhorias 
na escola e otimistas quanto ao futuro. 
Necessitam-se líderes que sonhem alto e 
possuam visão arrojada. Isso é o que os 
alunos merecem, os pais esperam, e o que 
receberá a bênção de Deus.
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pastor, professor de en-
sino médio, diretor de ensino médio, diretor interno 
de faculdade, diretor associado de educação para a 
união, e departamental de educação de associação.
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