
Treinamento
em Liderança do

Conselho Escolar:
Mito ou Necessidade?

As instituições adventistas de ensino Nathaniel G. Higgs e Elsie T. Jackson

fundamental e médio são governadas

por Conselhos Escolares com cinco

áreas básicas de responsabilidade:

implementação do currículo, apoio

ao pessoal, finanças da instituição,

planta física e relações públicas.

O
sistema educacional da Igreja Ad
ventista do Sétimo Dia mantêm
uma das maiores, ~edes confessio
naIs do mundo. Sao 5.005 escolas
de ensino fundamental, 1.214 de

ensino médio e 99 faculdades c univer
sidades. 1 O objetivo da Igreja é garantir
que os alunos recebam uma educação
equilibrada, em harmonia com os padrões
e ideais denominacionais. Os adventistas
acreditam que a verdadeira educação é
mais do que perseguir um certo curso de
estudo: "'É o desenvolvimento harmónico
das faculdades físicas, intelectuais e espiri
tuais. Prepara o estudante para a satisfação
do serviço neste mundo, e para aquela
alegria mais elevada por um mais dilatado
serviço no mundo vindouro."2

As instituições adventistas de ensino
fundamental e médio são governadas por
Conselhos Escolares com cinco áreas bá
sicas de responsabilidade: implementação
do currículo, apoio ao pessoal, finanças da
instituição, planta física e relações públi
cas. Os membros da igreja local nomeiam
os membros desses Conselhos.

A responsabilidade do Conselho Es
colar e a avaliação do Conselho propõem
muitas perguntas como: Quais são os

critérios para ser membro do Conselho Es
colar') Os membros do Conselho Escolar
entendem seu papel? Se não, é oferecido
algum treinamento para ajudá-los a de
sempenhar-se com mais eficiência'l

Os departamentais de educação das
Associações c os diretores das escolas re
ceberam treinamento para prepará-los para
o papel de liderança na escola. Contudo, a
maior parte dos membros dos Conselhos
Escolares aprendem por meio de tenta
tivas e erros. De acordo com a Illinois
Sehool Board Association (Associação de
Conselhos Escolares de Illinois), muitos
membros aprendem seu papel "'de tanto
esquentar bancos".\ Caruso diz que levará
um ano para um membro do Conselho
"'se entrosar em coisas como orçamento e
regulamento" .4

Um questionário foi recentemente
distribuído entre os membros do Conselho
Escolar das escolas adventistas de ensino
médio em regime de externato na Sou
them Union Conference5 (União do Sul)
pedindo opiniões acerca de treinamento
em funcionamento do Conselho Escolar,
definição do papel do membro do Conse
lho e responsabilidade. Sobre o treinamen
to em funcionamento do Conselho, eis o
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que foi respondido:
"Eles [os membros do Conselho Esco

lar] simplesmente chegam e assumem sua
posição."

"Esse lo treinamento em funcionamento
do Conselho] é um dos elos mais fracos
das nossas escolas de ensino médio."

"Os mais velhos treinam os mais no
vos."

"Não se tem dado atenção ao treina
mento em funcionamento do Conselho...
como resultado há decisões erradas. confu
são e divergências.""

Resumindo. os membros dos Conse
lhos Escolares daquela União acreditavam
que treinamento em serviço era o método
principal de orientação para o Conselho.
Eles concordavam com Caruso. em que
realmente leva pelo menos um ano ou
mais para um novo membro compreender
o funcionamento do Conselho. Declararam
ainda que acreditavam que um programa
sistemático de treinamento para novos
membros e de educação contínua para
membros experientes poderia intensifi-
car grandementc a eficácia do Conselho
Escolar.

De modo geral. os participantes do le
vantamento percebcram quc o treinamento
é necessário pelos seguintes motivos: ( I )
para reduzir a confusão acerca das defini
ções do papel, função e responsabilidades
dos administradores da escola em com
paração com os do Conselho Escolar; (2)

para prover aos membros do Conselho um
conhccimento geral sobre sua responsabi
lidade legal pelo funcionamento da escola:
e (3) para prover um sistema de rcspon
sabilidade a fim dc garantir que as metas
da instituição sejam alcançadas c que os
rclatórios regularcs sobre o progresso
da escola sejam apresentados ao corpo
constituinte.

Definição da Função
A definição da função é geralmente

uma fonte de tensão entre o presidente do
Conselho Escolar e o diretor da escola.
Esse confl ito não ocorre só nos Conselhos
adventistas. Em um levantamento sobre
Conselhos das escolas públicas. realizado
por Feuerstein e Opfer.' cerca de 27 por
cento dos superintendentes de educação
participantes mencionaram a definição da
função como uma causa de tensão entre
eles e o Conselho Escolar.

Uma recente convenção de professores
na Lake Union Conference (União do
Lago) considerou o relacionamento do
Conselho Escolar para com os diretores.
Os educadores foram divididos em quatro
grupos plenários para debater diferentes

tópicos relacionados com os Conselhos
das escolas adventistas. A cada grupo
foi dada uma pergunta. O quarto grupo
recebeu a seguinte pergunta: "Que proce
dimentos vocês sugerem para desenvol
ver um relacionamento positivo entre o
administrador e o Conselho?" A primeira
recomendação foi: "Sessões de treina
mento para delinear responsabilidades." A
próxima na lista foi descrição de funções.
ou quem faz o quê. O grupo concordou
que conflito e dissensão geralmente
resultam de os membros do Conselho não
estarem familiarizados com suas funções e
responsabi Iidades.

O Conselho Escolar e scu presidente
têm autoridade somente quando estão
reunidos ou quando os membros estão
autorizados a exccutar ccrtas re"ponsabi-

lidades durante um certo período. Como
obreiro da Associação, o diretor ou profes
sor-chefe tem autoridade para administrar
os negócios da escola no dia-a-dia. Em
virtude da sua posição, o diretor é membro
do Conselho e serve como secretário do
mesmo. As responsabilidades do diretor
incluem, mas não se limitam a, implemen
tar os regulamentos do Conselho e manter
os registros da escola e atas do Conselho.
O Conselho é o grupo respon,ável por
fazer os regulamentos. O administrador
implementa os regulamentos na escola e
trabalha com o Conselho como membro
de uma equipe.

Responsabilidades Legais
Os membros do Conselho Escolar não

estão imunes a litígios e açõcs judiciais iI
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procura de danos por supostos delitos. Os
membros do Conselho podem ser acusa
dos como pessoalmente responsáveis por
atrevimento proposital e atas mal-inten
cionados. "Embora poucos membros do
Conselho tenham sido considerados pes
soalmente responsáveis por suas decisões,
eles precisam saber que a lei do país (dos
Estados Unidos) diz que eles podem ser
responsáveis por fazer mau uso do poder e
que suas ações podem resultar em multas
e prisão."K Portanto, é importante que os
membros do Conselho compreendam os
estatutos locais. estaduais e nacionais
quanto ao funcionamento das escolas.

É responsabilidade do Consclho prover
um ambiente seguro para o aprendiza-
do dos alunos. A propriedade da escola
deve estar livre de equipamentos em mau
funcionamento, perigos atrativos'! e riscos
ambientais. Os prédios e toda a proprie
dade da escola deve cumprir os códigos
governamentais de saúde e segurança.

"Difamação do caráter envolve declara
ções a terceiros. as quais têm a tendência
de reduzir a estima. o respeito c a con
fiança de boa vontade com os quais as
pessoas são consideradas. Os membros do
Conselho estão imunes à responsabilidade
pelas declarações feitas nas reuniões do
Consclho escolar de acordo com a norma
do privilégio qualificado. Esta norma
se aplica quando é necessário que certa
informação seja comunicada para a pro
teção dos próprios interesses de alguém,
os interesses de um terceiro c do público.
Essa informação é melhor comunicada
unicamente durante as sessões executivas
do Conselho." Qualquer comunicação
semelhante divulgada em outro lugar que
não a sessão executiva do Conselho pode
constituir difamação, e os membros do
Conselho podem ser considerados indivi
dual e/ou coletivamente responsáveis. III

Um membro do Conselho pode ser
considerado responsável por uma perda
ou dano resultante dos seus atos negli-

De acordo com a Associação de

Conselhos Escolares de Illinois,

muitos membros aprendem

seu papel "de tanto esquentar

bancos".

gentes ou dos atos negligentes de um
obreiro que esteja atuando sob a supervi
são direta do membro do Conselho. Bom
senso e intuição não são substitutos para o
conselho legal coerente. Um treinamento
em liderança fará com que o membro do
Conselho se familiarize com suas respon
sabilidades legais.

Confiabilidade
Os conselhos escolares, bem como os

professores e diretores, precisam ser confi
áveis. Os dados recebidos do levantamen
to feito com os membros de Conselhos
da União do Sul revelaram que apenas
uma pequena porcentagem de Conselhos
realiza qualquer tipo de verificação. As
verificações do Conselho Escolar devem
identificar os objetivos e propósitos do
Conselho e prover um canal para a confia
bilidade. Elas devem também prover um
feedback sistemático para os membros do
Conselho da escola e para a comunidade.

O Conselho Escolar deve estabelecer
procedimentos regulares para avaliar suas

reuniões e suas operações. O Conselho
deve estabelecer metas e um cronograma
para atingi-las. Deve periodicamente revi
sar suas metas e compará-las com obje
tivos específicos. Uma verificação pode
ser realizada uma ou duas vezes ao ano.
Verificação e avaliação do Conselho são
efetuadas pelos seguintes motivos:

I. Para destacar a credibilidade do
Conselho;

2. Para identificar pontos fortes e
fracos;

3. Para melhorar a determinação de
metas e áreas específicas de melhoria; e

4. Para manter o público e os membros
do Conselho melhor informados acerca
do progresso do Conselho em atingir suas
metas. 11

Um Conselho em que os membros se
consideram geralmente compatíveis uns
com os outros e confortáveis com o diretor
pode empregar o método de verificação
"faça-você-mesmo", usando uma lista de
controle dos principais aspectos de um
Conselho eficaz como um trampolim para
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no Conselho escolar do sistema público.
Embora haja diferenças entre a estrutura
dos Conselhos do sistema público e a dos
Conselhos do sistema adventista. ainda há
muitas semelhanças das quais podemos
extrair lições proveitosas, A pesquisa e a
experiência têm demonstrado decisiva
mente que o treinamento em liderança
realmente melhora o desempenho do
Conselho Escolar.

Natlwlliel G. Higgs
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Conclusão
O Conselho e o diretor da escola devem

trabalhar como uma equipe para atingir
as metas comuns. Portanto. treinamento é
necessário para garantir um funcionamen
to cooperativo. Funk e Funk comparam
o Conselho escolar scm treinamento com
um time profissional de beisebol que aden
tra o campo sem o devido treinamento, 14

Os membros do time precisam eonhecer as
regras di:! jogo e eompreender as metas e
necessidades da sua organização,

Os professores. o pessoal de apoio e
os administradores recebem treinamento
convencional para exercer suas funções, O
Conselho das escolas adventistas é geral
mente a única entidade das operações es
colares que está inadequadamente treinada
para servir. Uma das maneiras de remediar
a situação é oferecendo treinamento em
liderança para cada novo membro do
Conselho. e educação contínua para os
membros reeleitos do Consclho.

As Associações devem exigir um
sistema de verificação e/ou aval iação do
Conselho para garantir confiabilidade e
para cumprir os requisitos de reconheci
mento. As Associações podem também
se associar com as instituições de ensino
superior para fornecer cursos de treina
mento em liderança que ofereçam créditos
de educação contínua. Várias Estados dos
Estados Unidos atualmente exigem um
número específico de horas de treinamento
em liderança para se manter uma cadeira

iniciar o debate. Os Conselhos muito divi
didos e controvertidos devem contratar um
moderador para o processo. As reuniões
do Conselho jamais melhorarão a menos
que os membros concordem em trabalhar
de maneira cooperativa. A National School
Boards Association (Associação Nacio
nal de Conselhos Escolares. EUA). pode
fornecer documentos para avaliações do
Conselho Escolar. 12

As verificações podem revelar a ne
cessidade de uma análise dos objetivos.
Uma abordagem útil é obterfeedhaek de
terceiros. dentre os obreiros da escola e os
constituintes. acerca do desempenho do
Conselho. Os estranhos podem prover uma
perspectiva mais ampla e diversa. Muitos
problemas que são abordados nas reuniõcs
do Consclho não estão relacionados com
os procedimentos das mcsmas. Um fraco
relacionamento dc trabalho com o dirctor
ou departamental pode resultar em várias
dificuldades quando não há uma dcfinição
clara sobre quais os deveres delegados à
administração e quais são de responsabili
dade do Conselho. 11
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