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RESUMO 

A presente dissertação demonstra aspectos do processo decisório colegiado e 

propõe um papel para o Conselho Diretor do Instituto Metodista Izabela Hendrix. 

O trabalho é dividido em uma introdução e três capítulos para demonstrar a 

caminhada seguida para se chegar às conclusões apresentadas no final. 

Apresentamos inicialmente, na introdução, os principais paradigmas presentes 

no processo decisório no Conselho Diretor do Izabela, dentro do contexto da história 

da educação Metodista. 

No primeiro capítulo é apresentado a história da educação Metodista, que se 

confunde com a própria história do Metodismo, desde o seu início na Inglaterra, nos 

EUA e no Brasil. 

No segundo capítulo, é apresentado uma abordagem de princípios de processo 

decisório, enfocando as decisões colegiadas. 

No terceiro capítulo é abordado a concepção de Conselhos Diretores, 

apresentando a sua evolução histórica e críticas ao modelo atual e ao processo 

decisório no Izabela. 

No capítulo quatro é apresentado a proposta de um papel para o Conselho 

Diretor do Izabela no atual momento histórico. 

O papel proposto na conclusão é fundamentado em bases teóricas que 

norteiam o estudo das decisões colegiadas em Conselhos, a Missão educacional e o 

modelo organizacional da Igreja Metodista, considerando as suas convicções e o seu 

desenvolvimento histórico. 
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ABSTRACT 

The dissertation here presented demonstrates some of the aspects of the 

decision making process of the Board of Directors of the Methodist Institute Izabela 

Hendrix. 

This study is divided into na introduction and three chapters which show the 

means by which we carne to the conclusion presented at the end. 

In the introduction we have presented the principIe paradigm used in the 

decision making process by the Board of Directors of the Izabela, within the context 

of a history of the Methodist education. 

The first chapter presents a history of Methodist education which is in fact the 

history ofMetodism from its beginning in EngIand, the United States and in Brasil. 

The second chapter shows na approach to the principIe decision making 

process, whith emphasis on the decisions made in a group, as by members of the 

Board. 

The third chapter discusses the idea of a Boerd of Directors, presenting the 

historic development and otfering criticism of the present model in use as well as 

questioning the decision making process oflzabela. 

In chapter four, we propose a new madel for the Board os Directors of Izabela 

for this present moment in history. 

The role proposed in the conclusion is founded on the theoretic bases that 

guide the study of decision making process of Board of Directors, our educational 

mission and the organizationalm model of the Methodist Church, taking into 

consideration its beliefs and historical development. 
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INTRODUÇÃO 

1. APRESENTAÇÃO 

Na Igreja Metodista hoje, se desenvolve um debate em tomo das questões que 

envolvem a administração das Escolas e Universidades Metodistas. 

O presente trabalho se insere neste contexto, na medida em que reflete sobre as 

decisões dos Conselhos Diretores, particularizando o Instituto Metodista Izabela 

Hendrix. 

É urgente a necessidade de redefinição de papéis entre Reitores e Conselhos 

Diretores, ficando bem evidente que a forma atual está defasada. 

O autor é, há dezesseis anos Pastor da Igreja Metodista e há 10 anos, é 

membro do Conselho Diretor do Instituto Metodista Izabela Hendrix (neste trabalho 

chamado de Izabela), tendo neste tempo percebido uma definição imprecisa do papel 

do Conselho Diretor frente aos desafios da Instituição e, principalmente, a qualidade 

do processo decisório que nele ocorre. 

Com a sua experiência em educação e gerência, como Pastor e membro do 

Conselho Diretor, o autor acredita poder contribuir para a redefinição do papel do 

referido Conselho e para o aperfeiçoamento da administração da instituição e das 

relações entre a mantenedora, Instituição e seu público interno, bem como o 

aperfeiçoamento da missão educacional do Izabela, dentro dos principios da Filosofia 

da Educação Metodista, além de contribuir para maior conhecimento sobre o processo 

decisório organizacional. 

O trabalho aborda, no capítulo I, a história da educação Metodista, que se 

confunde com a própria história da Igreja, pois como demonstraremos, educação e 
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Igreja não se separam no metodismo. Apresentam-se os pressupostos motivadores e 

orientadores das ações da Igreja e, conseqüentemente, da educação Metodista na sua 

origem na Inglaterra, na intermediação nos EUA e no Brasil, onde se descreve a 

origem do Izabela. 

No capítulo fi abordamos as questões que envolvem o processo decisório em 

colegiados, começando com alguns pressupostos do processo decisório, decisões 

colegiadas e a questão da participação em decisões colegiadas, com enfoque na 

realidade do Conselho do Izabela. 

No capítulo rn, enfocamos a concepção de Conselhos Diretores nas 

Instituições Metodistas de Ensino, fazendo uma abordagem de sua origem e evolução 

histórica, apresentando críticas ao modelo atual, a proposta de mudanças apresentada 

ao Concílio Geral da Igreja Metodista, bem como outras considerações a respeito das 

relações Conselhos Diretores e Escolas, particularizando a realidade do Izabela. 

Finalmente, no capítulo IV, apresentamos o que entendemos ser o papel do 

Conselho Diretor do Izabela. 

2. O PROBLEMA 

Os Conselhos Diretores têm por objetivo representar a Mantenedora das 

Escolas, a Igreja Metodista. 

A partir desta compreensão, cabem algumas perguntas: os Conselhos Diretores 

representam de fato os interesses missionários da Igreja Metodista ? De que deve 

cuidar um Conselho Diretor de uma Instituição Metodista ? Qual o grau de eficácia 

nas decisões de um Conselho externo que possui um conhecimento restrito da cultura, 

dos processos e práticas da organização ? Como normalizar ou estabelecer diretrizes 

eficazes para um ambiente organizacional pouco conhecido? 

Isto nos leva a uma questão fundamental: Qual deve ser o papel do Conselho 

Diretor do Instituto Metodista Izabela Hendrix frente aos novos desafios da 

instituição e aos novos paradigmas organizacionais? 
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3. A PESQUISA 

3.1. Objetivos da Pesquisa 

a) Objetivo Geral: analisando o desenvolvimento de suas atividades atuais, 

apresentar uma proposta de redefinição do papel do Conselho Diretor do 

lzabela, que aperfeiçoe a gestão da instituição. 

b) Objetivos intermediários: 

- Analisar a participação dos atores, Conselho e Reitor, nas decisões 

colegiadas do Conselho Diretor do Izabela. 

- Analisar o papel do Conselho Diretor do Izabela como ator no processo 

decisório. 

- Apresentar alternativas para a definição do papel do Conselho Diretor do 

lzabela para aumento da eficácia da gestão da instituição. 

Para a pesquisa, se fez necessária a opção pela Pesquisa Exploratória, uma 

vez que existe muito pouco material que contemple a questão do papel do Conselho 

Diretor de Instituições Metodistas. Especificamente do Izabela Hendrix, não existe 

material algum. 

A Pesquisa Documental se fez necessária, na medida em que foram coletados 

dados, documentos e registros oficiais sobre a história da instituição, bem como os 

registros do Conselho Diretor. 

A Pesquisa Bibliográfica foi necessária para o levantamento histórico da 

educação metodista e para contemplar as questões administrativas e gerenciais nos 

níveis normativos, deliberativos e executivos, bem como formas de gestão 

organizacional com base em processos decisórios em colegiados. 

O Universo da Pesquisa, sob a forma de entrevistas, foi constituído pelos 

membros atuais e antecessores do Conselho Diretor do lzabela e de outras instituições 

metodistas, pessoas que exercem ou já exerceram funções de direção no Izabela e em 

outras instituições metodistas e de membros do Conselho Geral de Instituições 

Metodistas (COGEIME). 
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4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Para a mantenedora, a Igreja Metodista, espera-se subsidiar a reflexão sobre o 

papel dos Conselhos Diretores de suas instituições. 

Para o Izabela, espera-se que o estudo possa redundar em subsídios para a 

aperfeiçoamento da administração da instituição. 

Para o autor, Pastor Metodista, Presidente do Conselho Diretor do Izabela, 

Professor Universitário e Consultor Organizacional, inclusive prestando atualmente 

um trabalho de desenvolvimento organizacional com enfoque em qualidade em uma 

instituição de ensino, além de melhor equipagem para o desempenho de suas funções, 

serve como enriquecimento para o magistério em nível de terceiro grau e pós

graduação. 

5. DELIMITACÃO DO ESTUDO 

Não é pretensão esgotar o assunto em tomo da questão, mas apresentar uma 

proposta dentro de um enfoque gerencial, ficando as questões que envolvem o assunto 

nos aspectos político-ideológico, teológico e outros, a serem aprofundadas em outra 

oportunidade. 

Pelas características das Instituições Metodistas, alguns aspectos deste 

trabalho poderão ser estendidos a outras instituições, mas não no seu todo, pois se 

trata do caso específico do Izabela. 



6. CONCEITUACÕES: 

OS PRINCIPAIS PARADIGMAS PRESENTES NOS PROCESSOS 

DECISÓRIOS DO CONSELHO DIRETOR DO IZABELA HENDRIX 

DENTRO DO CONTEXTO DA HISTÓRIA DA EDUCACÃO METODISTA 
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Para maior compreensão do processo decisório nos conselhos diretores das 

Instituições Metodistas, particularizando o Izabela Hendrix, julgamos necessário 

conhecer um pouco da história dessa Igreja pontuando historicamente os paradigmas 

que norteam as decisões colegiadas do Conselho Diretor. 

Mas antes de entrarmos na história, precisamos delimitar alguns conceitos cuja 

compreensão é de fundamental importância para o nosso trabalho. 

6.1. Conceito de Paradigmas 

Para Thomas Kuhn , 

Paradigmas sdo realizações científicas universalmente reconhecidas que, 

durante algum tempo, forneceram problemas e soluções modelares para 

uma comunidade de praticantes de uma ciêncitl. 

Paradigma é um conjunto de modelos (referenciais) que delimitam uma 

compreensão e conduzem a resolução de problemas dentro destes limites. 

Para Kuhn, pessoas que se reúnem em tomo dos mesmos modelos concretos 

(paradigmas) têm uma prática consensual, o que "raramente irá provocar desacordo 

declarado sobre pontos fundamentais,,2. 

I _ KUHN, Thomas S. "A Estrutura das Revoluções Científicas". São Paulo. Ed Perspectiva. 1994. p. 13. 
2 -lbid p. 30. 
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Na compreensão de Kuhn, os paradigmas afetam a percepção das pessoas., 

escondendo fatos e informações que não se identificam com a sua visão e 

evidenciando os que se identificam com ela, funcionando como verdadeiros 'iíltros". 

Para Kuhn, todas as pessoas e todas as ciências têm paradigmas. Portanto, 

nessa compreensão, todas as decisões são tomadas com base nos paradigmas dos 

decisores. 

Os paradigmas são muito importantes, pois indicam o caminho para resolução 

de problemas, levando as pessoas a investigar os fatos e informações "de uma maneira 

tão detalhada que de outro modo seriam inimagináveis,,3. 

Se por um lado os paradigmas são importantes para nortear a decisão e a ação, 

eles não esgotam as possibilidades de leitura da realidade. Portanto, a abertura para 

outros paradigmas é sinal de maturidade. O decisor fica muito limitado quando acha 

que sua compreensão é a única forma de perceber a realidade. Para ampliar os 

horizontes da compreensão, o decisor precisa identificar os seus paradigmas e estar 

pronto para superá-los com novos paradigmas. 

A partir de Kuhn, compreendemos, portanto, que todos os processos decisórios 

são norteados por paradigmas. 

Com a nossa pesquisa e observação, percebemos alguns paradigmas presentes 

com mais evidência na história da educação Metodista, bem como na atualidade, na 

eleição e na dinâmica do Conselho Diretor do lzabela Hendrix. 

Basicamente esses paradigmas são: A ideologia, a formação presbiteral e o 

compromisso teológico das três diferentes tendências da Igreja Metodista: 

Tradicional, Carismática e do Evangelho Social. 

Creio ser relevante trabalharmos um pouco, conceitualmente, esses 

paradigmas. 

6.2. O Oue é Ideologia 

Ideologia é de dificil conceituação devido aos vários significados que os 

autores lhe dão. Contudo, nessa multiplicidade de conceitos, há duas tendências gerais 
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ou dois tipos gerais de significado que são chamados de "significado fraco" e de 

"significado forte" da ideologia. 

No "significado fraco", ideologia é um conjunto de idéias que têm como 

função orientar os comportamentos políticos coletivos. 

O "significado forte" tem origem no conceito de Marx, entendido como falsa 

consciência das relações de domínio entre as classes, desfigurando a realidade. 

No compreensão do significado fraco, ideologia é um conceito neutro, sem 

compromisso com a relação de dominação. Na compreensão do significado forte, 

ideologia é um conceito que induz a um compromisso com essa relação de 

dominação. 

A partir dos dois significados, entendemos ideologia como um paradigma 

sócio-político que induz a uma leitura comprometida da realidade, direcionando as 

decisões. 

Portanto, ao mesmo tempo que a ideologia é um balizador para explicar 

fenômenos sociais complexos e orientar as decisões sócio-políticas, numa visão do 

conceito fraco, ela também deforma a realidade servindo como filtro que ignora 

muitos aspectos e distorce outros, caricaturando os fenômenos sociais, dentro da visão 

do conceito forte. 

Dialeticamente os dois conceitos convivem concomitantemente, 

contraditoriamente, como dois pólos que não são nem excludentes e nem 

convergentes, mas dialeticamente opostos e complementares. 

A compreensão da ideologia apenas no conceito fraco camufla as contradições 

objetivas de dominação e exploração. Por outro lado, na compreensão da ideologia 

apenas no conceito forte, fica ela como monopólio das classes dominantes, 

impossibilitando à classe dominada de elaborar sua própria ideologia para sustentação 

e orientação de uma ação libertadora de mudança da realidade. 

A ideologia é ambivalente na medida em que poderá estar a semço da 

mudança das relações sociais ou na manutenção e conservação de relações entre 

dominantes e dominados, camuflando a perniciosa e opressora exploração dos 

dominados pelos dominadores. 

3 -lbid p. 45. 
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6.3. A Formação Presbiteral 

Um outro fator que norteia o processo decisório nos diferentes setores da 

Igreja e suas Instituições, é a ótica dos Presbíteros da Igreja. 

Olhando a Igreja como organização, percebemos algumas tendências similares 

às organizações seculares, onde existe uma forte presença dos profissionais que 

tenham formação dentro do objetivo fim da organização. 

Venho de uma experiência em uma empresa de transportes em que 

engenheiros ocupavam cargos, com poder decisórios, em todas as áreas da 

organização, mesmo nas que nada tinham a ver com "engenharia". 

O mesmo já observei em lugares como hospitais, em que médicos ocupam 

cargos com poder decisório em todos os setores. 

No senso comum nas organizações, parece que a maioria cuja formação está 

enquadrada no objetivo fim compreende que a sua formação é a melhor para 

compreensão dos problemas e para decisões eficientes e eficazes, podendo chegar ao 

ponto de formar um verdadeiro corporativismo. 

Os profissionais que se preparam para o objetivo fim da Igreja Metodista, 

como organização, são os que cursam Teologia em nível superior e se tomam 

Presbíteros da Igreja, ordem clériga, que cuida dos trabalhos religiosos e eclesiásticos, 

conseqüentemente da administração da Igreja. 

Os clérigos têm os seus referenciais e a maneira própria de ver o mundo e 

conseqüentemente de tomar decisões. 

Para o Prof Paulo Henriques 4 

A estrutura mental dos Presbíteros é diforente da estrutura mental dos 

leigos. 

Entendendo como estrutura mentaIS 

a lógica do raciocinio. a maneira de raciocinar e de tomar decisões. 

4 _ Paulo Henriques. Entrevista no dia 30 / 01 / 97 
5 _ Ibid 



Para o Rev Sérgio Arantes6 

o paradigma presbiteral está mais em termos de psicologia, muito 

individualista. O presbítero pensa em si e na pessoa que está ao lado dele. 

Ele não consegue pensar no todo. Ele não vê o todo, só vê a parte. 

Os pastores vêem aquilo que está perto deles. Eles não conseguem 

trabalhar aquilo que vem de longe. Parece que os pastores estão treinados 

a verem simplesmente aquilo que está acontecendo, então eles não chegam 

a trabalhar com cada um, porque não têm a visão do grupo e querem 

tratar todo mundo igual. Tratam de como fazer e não o que fazer. 

Para o Rev Rui Josgrilberg7 

Infelizmente os clérigos vêem a parte e não o todo por desinformação, daí 

a dificuldade de contextualizar as decisões dentro de uma visão maior. 

6.4. O Compromisso Teológico das Três Diferentes Tendências da Igreja 

Metodista: Tradicional. Carismática e do Evangelho Social. 
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A partir da década de 60, podem ser observados três tendências no movimento 

Metodista, que, na realidade, são as mesmas tendências que acompanharam o 

Metodismo durante a sua história e até se identificaram com os diferentes momentos 

da vida de Wesley, fundador do Metodismo. Estas tendências são: Carismática, 

Tradicional e do Evangelho Social. 8 

A experiência Carismática dá ênfase a experiências transcendentais de êxtase. 

A tendência Tradicional enfatiza as questões de responsabilidades éticas 

individuais para com Deus e o próximo. 

6 _ Sérgio Arantes Pinto. Entrevista no dia 15 / 02 / 97 
7 _ Rui Josgrilberg. Entrevista no dia 22 / 02 / 97 
8 _ Cf. PARADELA FERREIRA, Celinéia "Administracão Participativa na Escola Confessional: 
Limites e Possibilidades". Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - Faculdade de Educação. 1992. p. 34. Mímeo. 
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A tendência do Evangelho Social tem um enfoque em questões que envolvam 

o compromisso social dos Cristãos, não apenas questões individuais, mas 

principalmente coletivas. Grande parte dos adeptos desta tendência se tomaram 

afinados ou simpatizantes da Teologia da Libertação. 

Creio que nenhuma destas tendências sozinhas pode chamar para si o rótulo do 

Metodismo, pois o genuíno Metodismo, na realidade, é uma síntese delas. 
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CAPÍTULO I 

A mSTÓRIA DA EDUCAÇÃO METODISTA E OS SEUS PARADIGMAS 

1. O METODISMO NA INGLATERRA - SUA ORIGEM 

Para maior compreensão do processo decisório nos conselhos diretores das 

Instituições. Metodistas, precisamos situar as crenças e valores que caracterizam o 

pensamento metodista desde o seu início. 

Como poderia se esperar de uma Igreja que tem uma íntima relação com o 

ensino, o metodismo surgiu em um movimento religioso na Universidade de Oxford, 

onde alguns alunos formaram um grupo para buscar a santificação. 

Este grupo ganhou o apelido inicialmente de "Clube Santo" e posteriormente 

de "Metodistas", pois, como o próprio nome sugere, os componentes eram muito 

"metódicos" . 

o primeiro líder e organizador do grupo foi um estudante de teologia da Igreja 

Anglicana, Charles Wesley, em 1727. 

Charles foi um metodista de destaque e um bem sucedido pastor anglicano. 

Chegado a composição de letras e músicas, compôs vários hinos, dos quais muitos 

ainda fazem parte dos hinários de diversas denominações evangélicas no Brasil e no 

mundo. 

John Wesley, irmão de Charles, foi inserido no grupo em 1729 e se tomou o 

grande pensador do Metodismo, historicamente sendo atribuído a ele o título de 

criador do Metodismo. 
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John e Charles eram filhos do pastor anglicano Samuel Wesley e de Suzana 

Annesley. Os dois avôs, Samuel Annesley e John Wesley, bem como o bisavô 

Bartolomeu Wesley, também eram pastores anglicanos. 

Charles e John, sendo filhos de um pastor pobre, tiveram que lutar bastante 

para conseguir estudar desde a alfabetização até se formar pela Universidade. Seus 

pais não podiam pagar tutores e escolas. Sua mãe, quando os filhos completavam 5 

anos, passava um dia inteiro se dedicando à alfabetização da criança, ensinando todas 

as letras do alfabeto, e, no dia seguinte, o alfabetizando recebia uma Bíblia onde tinha 

lições diárias de leitura. Após o período de alfabetização, sempre com bolsas, Charles 

e John, puderam concluir seus estudos. 

As dificuldades de uma família pobre marcaram a vida dos Wesley. Em 1705 

o Rev. Samuel foi preso porque contraiu uma pequena dívida que não pode pagar. 

Qualquer emergência poderia levar uma pessoa de baixa renda a recorrer 

a alguém com posses para pedir empréstimo. Não recebendo o dinheiro na 

data aprazada, o credor poderia mandar prender o devedor, até que 

pagasse o que devia. Lei cruel e humilhante, ela também tomava muito 

mais diflcil e até impossivel para o devedor ganhar o dinheiro necessário 

para sanar a dividtl. 

Este fato, certamente, despertou as atenções dos Wesleys para a 

insensibilidade do sistema jurídico da época em relação aos pobres. 

O Rev. Samuel, ao contrário da maioria dos membros da sua Igreja, tinha uma 

posição política de oposição a classe dominante, sendo simpatizante de um partido 

radical. 

Em 1709, houve um incêndio na casa pastoral. Ao que tudo indica, foi um 

incêndio criminoso, provocado por um paroquiano aborrecido com as pregações 

políticas do Rev. Samue1. 10 

9 _ REIL Y, Ducan A "Momentos Decisivos do Metodismo". São Bernardo do Campo. Imprensa 
Metodista. 1991. p 18. 
10 _ Cf. REIL Y, op. cit, P 19 



23 

A casa com teto de sapé queimou rapidamente, mal dando tempo de saírem os 

moradores levando as crianças. John, com 6 anos, ficou para trás no 2° andar, onde o 

fogo não permitia o acesso de pessoas. O Rev. Samuel e Susana, juntaram a família e 

orando entregaram a alma do garoto a Deus. Nesse instante aparece o rosto do menino 

em uma das janelas. Alguns homens formaram uma escada humana e conseguiram 

salvar a criança das chamas. Novamente a família se uniu em oração, desta vez para 

agradecer por aquilo que chamaram de ''Um Tição Tirado do Fogo". 11 

Samuel e Susana sempre lembraram a John que ele era ''Um tição tirado do 

fogo" para alguma obra especial que Deus lhe reservara. John cresceu com essa 

convicção, fazendo com que ele fosse um incansável defensor daquilo que julgava ser 

a vontade de Deus. 

A vivência com a pobreza, a prisão do pai e a salvação das chamas 

influenciaram o pensamento de John Wesley e, conseqüentemente, do ''Clube Santo", 

fazendo com que a santificação que eles buscavam não fosse quietista e sim 

comprometida com o sofrimento do povo, dos pobres e dos marginalizados sociais. 

1.1. O Clube Santo e as Sociedades Metodistas 

Como já citamos, a partir de 1727, comandados inicialmente por Charles e 

posteriormente por John Wesley, alguns alunos da Universidade de Oxford, formaram 

um grupo com o objetivo de desenvolver a santificação. 

Os membros do grupo (metodistas) entendiam que a santificação era o 

resultado da ação de Deus no interior do crente, motivando-o à prática dos atos de 

Piedade e dos atos de Misericórdia. 12 

Entendia-se por atos de Piedade como orar, ler e estudar a bíblia, jejuar, 

presença nos cultos e participação na ceia do Senhor. 

Por atos de Misericórdia, entendia-se como assistir ao necessitado, estar ao 

lado dos pobres, marginalizados e oprimidos. 

11 _ Id. lbid. 
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o grupo de Oxford se dedicava a visitas semanais às cadeias para levar 

solidariedade, consolação e esperança, muitas vezes ajudando a pagar a fiança de 

presos por dívidas. Com os seus escassos recursos economizados, ajudavam também 

os doentes e contratavam professoras para trabalhos com os menores carentes que 

vagavam pelas ruas. 

John Wesley buscava uma experiência profunda com Deus e sentia que algo 

lhe faltava. 

No dia 25 de janeiro de 1736, Wesley narra no seu diário que, viajando para a 

Geórgia (EUA), houve uma grande tempestade que ameaçava afundar o navio. 

Wesley teve muito medo e observou que alguns crentes Moravianos estavam muito 

tranqüilos e confiantes em Deus. Neste instante ele percebeu que algo estava errado 

com a sua fé e que precisava ter uma confiança verdadeira em Deus. A partir desta 

data, Wesley passou a buscar uma experiência de fé. 

A santificação ganhou um significado especial na vida de Jhon Wesley no dia 

24 de maio de 1738, quando ele teve uma marcante experiência com Deus. 

Naquele dia ele foi a uma reunião na rua Aldersgate, onde havia um leigo 

lendo um comentário de Martinho Lutero sobre a justificação pela fé quando Wesley 

sentiu o seu coração "aquecido" e a partir daquele instante se sentiu possuído pela fé: 

senti que confiava em Cristo, em Cristo tão somente para a salvação, e 

uma certeza me foi dada de que ele tirara os meus pecados, sim os meus e 

me salvara da lei do pecado e da morte. 13 

Essa experiência se traduziu em força para prossegurr no trabalho e 

posteriormente formar diversos grupos (sociedades) não apenas de alunos da 

Universidade de Oxford, mas de crentes anglicanos, em sua maioria de origem pobre, 

que se reuniam em grupos com o mesmo objetivo de santificação. 

12 _ Cf. Colégio Episcopal da Igreja Metodista. "Teologia em perspectiva Wesleyana: Marcas 
Metodistas". Revista caminhando. Ano IV. nº 6. p. 52-55 
13 _ WESLEY, John. Apud: CAMPANTE, Delcio Milton da Silva. "Metodismo e Setores Populares". 
Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado. FGY. 1985. p. 24 
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Com o crescimento do trabalho, os metodistas passaram a agir na sociedade, 

criando ministério junto aos pobres e desempregados, ministério de educação popular 

com uma vasta literatura, trabalhos ligado à saúde popular, onde Iohn Wesley 

publicou livros de medicina popular, um dos quais teve 36 edições durante a sua 

vida. 14 

A visão de espiritualidade de Wesley: 

abrange o ser humano total e a totalidade da vida. O material e o 

natural, o pessoal e o social, as condições concretas de vida como 

dinheiro, a família, o trabalho, o estudo, a saúde, são parte efetiva da 

espiritualidade. 1J 

Para Wesley: 

O Evangelho de Cristo não conhece religião que não seja religião social; 

ntlo conhece santidade, que não seja santidade social. 16 

Em seus sermões, Wesley afirmava que: 

O Cristianismo é essencialmente uma religião social e torná-lo uma 

religião solitária é destrui-lo... Quando digo que esta religião é 

essencialmente social, não só afirmo que ela não pode subsistir 

normalmente, mas não pode subsistir de modo nenhum à margem da 

sociedade, sem viver e tratar com outros seres humanos. 17 

Por isso, os metodistas construíram salões para suas reuniões, onde 

funcionavam diversos projetos de alcance popular, tais como casa de misericórdia 

14 _ Cf. Colégio Episcopal da Igreja Metodista. op. cit. p55. 
15 _ BONINO, José Miguez. "Metodismo: Releitura Latino Americana". Piracicaba. Ed UNIMEP. 
1983. p9 
16 _ JOSGRILBERG, Rui de Souza. "Teologia e Bíblia em João Wesley". In: "leitura da Bíblia -
Wesley". EDITEO. São Bernardo do Campo. 1991. P 36. 
17 -lbid P 37. 
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para viúvas, escolas para crianças pobres, dispensário para doentes, bolsa de trabalho 

e agência de emprego, cooperativa de empréstimo, sala de leitura e salão de culto. 

Wesley e os metodistas não se dedicavam apenas a assistência dos 

necessitados, mas pregavam denunciando os males sociais, como por exemplo as leis 

que oprimiam os pobres, a ganância dos ricos que detinham as terras e os meios de 

produção em detrimento da fome, do desemprego e do sofrimento do povo. 

Posicionou-se ativamente contra o comércio de escravos. 

Wesley compreendeu muito bem as conseqüências causadas pelo luxo, 

pelo desequilíbrio e opressão, pela escassez do alimento, a exploração do 

trabalho e a presença no mundo dessa, inadmissivel para a consciência 

Cristã, e mesmo natural, forma de trabalho escravo. 18 

John Wesley e os metodistas lutaram ativamente contra a escravidão. 

John Wesley apoiou e incentivou o movimento contra a escravatura na 

Inglaterra. Na petição apresentada em 1876 ao Parlamento, 229.426 das 

358.852 assinaturas eram de cristãos que se chamavam Metodistas. 19 

Wesley escreveu um trabalho sobre ''Pensamentos sobre a escravidão", 

enaltecendo as civilizações e o caráter dos africanos e refutando todos os argumentos 

usados para justificar a escravidão. 

Houve um homem chamado William Wilberforce, líder do parlamento dos 

EUA, que após ter uma experiência com Deus, queria deixar a vida política. Wesley, 

no dia 24 de fevereiro de 1791, seis dias antes de morrer, escreve-lhe o que seria a sua 

última carta, exortando a Wilberforce a expressar a nova fé através de um 

engajamento na luta contra a escravidão. 

O metodismo, portanto, nasceu na Inglaterra como um movimento religioso de 

anglicanos que buscavam uma santificação comprometida com a totalidade da vida. 

John Wesley compreendia que Deus havia levantado os metodistas para: 

18 _ Colégio Episcopal da Igreja Metodista. op. cil. p. 55. 



reformar a nação, especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por 

toda a terra. 20 
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Essa santidade bíblica comprometida era pregada ao ar livre diariamente aos 

trabalhadores. 

Dessa forma, o metodismo em seu nascedouro, apesar de não trazer em seu 

bojo uma proposta revolucionária, mas reformista, tinha tudo a ver com as crenças e 

valores da classe dominada, que buscava uma verdadeira justiça social. 

1.2. Wesley (os Metodistas) e a educacâo 

Os Wesleys, John e Charles, tiveram uma influência muito grande de sua mãe, 

Susana Wesley, sobre o compromisso pedagógico na expansão do ~vangelho. 

Susana era uma mulher muito dedicada à educação dos filhos, chegando a 

registrar esta meditação: 

eu te ofereço a mim mesma, e tudo o que me tens dado, e resolvo - oh 1 dá

me graça para fazê-lo 1- resolvo que o resto de minha vida seja dedicado 

ao teu serviço. Tenciono cuidar mais particularmente da alma desta 

criança, que misericordiosamente proveste, e muito mais que tenho feito 

até ao presente; procurarei introduzir em seu espírito os principios da tua 

verdadeira religião e virtude. Senhor, dá-me graça para fazê-lo sincera e 

prudentemente, e abençoa-me os esforços com bom êxito. 21 

Susana, portanto, cuidava da evangelização e educação de seus filhos como 

face de uma mesma moeda. Para isso, separava momentos para conversar "direta e 

19 _ SOUZA, Wilson de. Jesus e a Justiça Social. Belo Horizonte. Editora Betânia S/C.1981, p. 34. 
20 _ REIL Y, Ducan A op. cit. p. 49. 
21 _ WESLEY, Susana. Apud: JOY, James Richard "O Despertamento Religioso de João Wesley". São 
Paulo. Imprensa Metodista. 1938. p 28. 
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individual com cada filho. Cada criança tinha uma noite especial para estas palestras 

com sua mãe, sendo quinta-feira a de João Wesley".22 

Os historiadores registram que a partir de um determinado momento, Susana: 

começou a realizar reuniões na cozinha da casa pastoral reconstruída, as 

quais não somente seus filhos eram benvindos, mas também os vizinhos a 

quem, diz ela, discursava livre e afetuosamente. A novidade e o valor das 

reuniões afrairam grande número de ouvintes. 23 

Essa influência se manifestou na vida de John e Charles, que juntamente com 

George Whitefield, traçaram 7 princípios para serem praticados pelos metodistas, cujo 

quinto detenninava o "estabelecimento de escola".24 

Para John Wesley, pai do metodismo, era também muito íntima a relação da 

prática religiosa com a pedagógica. 

Na realidade, a doutrina da perfeição cristã não aceita o analfabetismo. 

Aquele que vai progredir na fé, fa-Io-à lendo a Bíblia, lendo os escritos de 

Wesley, lendo e cantando os hinos daquele que foi considerado o maior 

poeta sacro do século XVIII na Inglaterra, Carlos Wesley. Para Wesley e 

para o metodismo, é preciso aprender a ler para crescer (progredir) nafo, 

é preciso saber ler para escalar a montanha da perfeição cristã. Portanto, 

a questão da educação tem também em Wesley, uma fundamentação 

teológica. 25 

A visão teológica de John Wesley: 

fá-lo interessar-se pela salvação das pessoas e o leva a se interessar pela 

educação. Ainda como jovem professor em 1732, na Universidade de 

Oxford, escreveu à sua mãe, Suzana, pedindo-lhe que explicasse o método 

22 _ JOY, James Richard. "O Despertamento Religioso de João Wesley". São Paulo. Imprensa 
~eUXli~. 1938. p. 28 
23 _ Id Ibid 
24 _ Ibid P 73 



que usou na educação dos filhos. Na biblioteca de Wesley pode-se contar a 

obra de Pierre Poiret sobre a educação das crianças; encontra-se, também 

o livro de J Locke sobre Educação e a obra de Milton sobre o mesmo 

tema. Por isso, volto a afirmar que o movimento metodista fOi, antes de 

tudo, um movimento educativo. Aliás, tudo no metodismo era pedagógico: 

a pregação, as orações, os cânticos, os sacramentos, a Ceia e o Batismo. 26 

John Wesley e os metodistas tinham uma preocupação de educar para: 

reformar o caráter e formar a vida dos homens. Através da escola e 

através da educação em todos os níveis, Wesley queria propor a verdade 

aos simples, a verdade às pessoas comuns, aos marginalizados pela Igreja 

da Inglate"a do século XVIII. João Wesley queria propor a verdade, 

particularmente àqueles que habitavam as favelas das cidades industriais 

inglesas. 27 

O trabalho de Wesley em Bristol começa com a fondação e construção de 

uma escola. Uma escola que irá ser, ao mesmo tempo, templo e local de 

ensino. Dai eu afirmar que o movimento metodista wesleyano dessacraliza 

o templo e sacraliza a escola. Esta escola, Kingswood School, era um 

estabelecimento de ensino destinado aos filhos dos mineiros de Bristol, à 

formação dos filhos dos pregadores metodistas, e aos amigos do 

metodismo. Era uma instituição paga por aqueles que podiam pagar - os 

que não tinham condições financeiras não pagavam. Era um trabalho 

'robinhoodiano', tirando de quem tem para educar quem não tem. Foi 

nesta escola que Wesley trabalhou algo que está sendo discutido hoje, no 

mundo inteiro: a educação permanente. Dizia ele: é fundamental que o 

homem aprenda continuamente, desde criança, adolescente, jovem, adulto, 

e este aprendizado é a escola que deve dar. 28 

2S _ MESQUIDA. Peri. "Metodismo e Educação no Brasil: Formar elites e Civilizar a Nação". In: 
Revista do COOEIME. Ano 2. Número 2. Piracicaba. Ed Erks. 1993. p 33. 
26 _ Ibid P 35. 
27 _ Ibid P 33 
28 _ Ibid P 32 

29 



30 

o Dr. Peri Mesquida afirma que Wesley foi o pioneiro na educação de adultos 

na Inglaterra daquele tempo, citando um relato de Wesley: 

aqui há uma sala grande e quatro salinhas para alojar os professores; e 

como é agradável a Deus, hospedar as crianças pobres. Durante o dia, as 

crianças mais pobres da cidade aprendem a ler, escrever e contar e, 

particularmente, com a ajuda de Deus, a conhecer a Deus e a Jesus Cristo 

que Ele enviou. Os alunos mais idosos (que têm cabelos brancos), que não 

devem estudar na mesma hora que os jovens, pois há estudantes de todas 

as idades, mesmo alguns de cabelos grisalhos, aprendem nas mesmas 

salas, mas de manhã, bem cedo ou à noite, para que seus estudos não 

atrapalhem seu trabalho. 29 

1.3. Os Leigos na Origem e na expansão do Metodismo 

Para entender a abertura que Wesley teve para fazer do Metodismo um 

movimento basicamente leigo, devemos retomar à experiência de sua mãe, Susana, 

em tomo de 1712, antes mesmo de nascer o Metodismo. 

Susana Wesley se sente na obrigação de substituir o seu marido, quando 

viajava, na dedicação do dia do Senhor, domingo, ocupando o tempo de seus filhos 

com a prática de atos religiosos. 

Escrevendo ao seu marido, Rev Samuel, em 06 de fevereiro de 1 712, ela 

registrou: 

29 _ Id Ibid 

Sabendo que a nossa religião requer uma cuidadosa observância do dia do 

Senhor, e entendendo que não correspondíamos plenamente à finalidade 

da instituição por assistirmos o culto, a não ser que preenchêssemos os 

espaços de tempo intermediários com outros atos de espiritualidade e 

devoção - entendi ser meu dever gastar uma parte do dia lendo para minha 



família e instruindo-a e julgava que tempo assim empregado, fosse mais 

aceitável a Deus do que se eu tivesse me retirado para minhas devoções. 30 
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Isso numa época em que a pregação da Igreja Anglicana não era permitida a 

leigos, pior ainda sendo leigo e mulher. 

Mas Susana ainda registra: 

Finalmente me veio à mente que, embora eu não seja nem homem e nem 

ministro, se o meu coração fosse sinceramente devotado a Deus e eu fosse 

inspirada com um verdadeiro zelo pela sua glória, eu poderia fazer bem 

mais do que atualmente fazia. 31 

Com o trabalho sendo feito com os seus filhos, outros começaram a querer 

participar, começando pelos empregados que pouco a pouco foram trazendo seus 

familiares. Outros que foram sabendo também queriam ouvir as palavras de Susana e 

o grupo foi crescendo, chegando a ter mais de duzentas pessoas. 

Wesley teve grande influência dé sua mãe em toda a sua vida. Essa 

experiência também ficou registrada em sua memória e coração. 

A Igreja Anglicana se caracterizava por ser uma Igreja distante dos pobres e 

analfabetos, quando aparecia alguém que explicasse mais detalhada e pacientemente 

as coisas de Deus, a procura era natural. 

Da mesma forma que pessoas foram levadas a procurar a pregação de Susana, 

anos mais tarde foram procurar a pregação dos metodistas, muitos se tomando 

também como tais. 

o que era afinal, uma sociedade metodista? Não era uma Igreja e nem o 

conjunto das sociedades se constituia em uma nova denominação. Os 

metodistas, na verdade, eram membros da Igreja Anglicana, embora 

pouco praticantes (antes de seu ingresso no metodismo). Muitos eram 

30 _ REIL Y, Ducan A op. cit. p. 20 
31 -lbid p. 21 



pessoas humildes, desempregados ou com emprego de baixa renda (como 

mineiros). 32 

32 

Esse povo humilde e, em grande parte, iletrado não se identificava com os 

trabalhos das Igrejas, e dificilmente ia aos templos. Por isso a pregação ao ar livre e a 

inserção do ministério de pregadores leigos, passou a ser um imperativo para atender 

a essa demanda. 

Wesley se convenceu desta legitimidade do trabalho leigo quando ouviu a 

pregação de Maxfield, que, sendo um auxiliar na escola ''Fundição de Londres", 

passou a pregar orientado por Susana Wesley, que entendia que o jovem era 

vocacionado por Deus. 

A presença leiga, a partir desse momento, ganhou uma força muito grande no 

Metodismo. 

A primeira conferência Metodista na Fundição de Londres, de 25 a 30 de 

junho de 1744, além de John e Charles Wesley, clérigos, ministros anglicanos, 

participaram quatro leigos, demonstrando, desta forma, que os primeiros colegiados 

metodistas para deliberação (decisão) das questões estratégicas e execução de toda a 

obra religiosa/educativa tinha uma presença predominantemente de leigos. 

Mesquida assim registrou sobre esse colegiado: 

32 _ Ibid p. 42 

33 _ Ibid p. 31 

No primeiro concílio ocorrido em 1744, vamos encontrar nas atas o 

seguinte: 'Reunimo-nos Charles e John Wesley, mais quatro leigos para 

examinar: primeiro, a doutrina que seria ensinada; segundo, o método 

apropriado para ensinar essa doutrina; terceiro, como conduzir a nossa 

prática '. Os pedagogos estão se identificando aqui, não é ? Para aqueles 

que dizem que a Igreja Metodista não possui uma Teologia, este Concilio 

lhes dirá que tem. 33 
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Desta forma, o metodismo no seu início e na sua expansão, inclusive para fora 

da Inglaterra, contou bem mais com leigos do que com clérigos tanto na ministração 

dos oficios religiosos como na direção e administração das igrejas/escolas. 

1.4. Considerações Sobre o Metodismo Primitivo 

Podemos concluir que no metodismo primitivo: 

1 - Fé e educação não se separam. 

2 - Havia uma forte presença leiga nas decisões e administração dos 

TemploslEscolas. 

3 - A educação era comprometida com a transformação social. 

4 - A educação era voltada para a libertação dos pobres, oferecendo educação 

a alguns que poderiam pagar, para ter recursos para atender ainda mais os que não 

tinham recursos. 

2. O METODISMO NOS EUA - A MUDANCA DE RUMO 

Para entendimento dos conflitos presentes nos Conselhos Diretores, como 

reflexo dos conflitos da própria Igreja Metodista brasileira, creio valer à pena uma 

rápida abordagem do metodismo nos EUA, pois foi de lá que ele foi trazido para o 

Brasil. 

o metodismo chegou de maneira espontânea aos EUA, através de imigrantes 

ingleses e irlandeses. Dentre estes, muitos membros de sociedades metodistas em seu 

país de origem, que, chegando na nova terra, organizaram novas sociedades. 

Houve um grande líder dessa época, o irlandês Robert Strawbridge, que não 

somente pregava, como também batizava e ministrava o sacramento da Ceia do 

Senhor. A orientação era para os leigos apenas pregarem e mandarem os metodistas 
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participarem dos sacramentos nas Igrejas anglicanas, mas isso era impraticável devido 

a distância até os templos e a escassez de clérigos para tal ministração.34 

Com o passar do tempo e o fortalecimento do movimento metodista nos EUA, 

Wesley encaminhou oito obreiros a América e mais quatro seguiram por conta 

própria. Isso no período de 1769 a 1774. 

Vale ressaltar que o movimento metodista até então não havia se tomado 

Igreja. Os metodistas eram membros da Igreja Anglicana. 

Em 04 de julho de 1776, os americanos se declaram independentes. O 

reconhecimento da Inglaterra veio após sete anos de guerra (1776 a 1783). 

A partir da independência, os metodistas passaram a ter muitos problemas pois 

eram membros da Igreja da Inglaterra (Anglicana). 

A grande maioria dos pastores anglicanos se retiraram dos EUA após a 

independência, pois eram solidários com a Inglaterra. Dessa forma a falta de clérigos 

anglicanos se tomou ainda maior. 

John Wesley "solicitou ao bispo de Londres que ordenasse alguns de seus 

pregadores para poderem ministrar os sacramentos aos metodistas na América,,3s. 

Com a recusa deste, o próprio Wesley ordenou três leigos ao presbiterato, Tomas 

Vasey, Ricardo Whatcoat e o Dr. Tomas Coke, sendo este último nomeado 

superintendente, o que equivale ao episcopado, podendo, inclusive, ordenar outros 

leigos. Após a ordenação, os três foram enviados aos EUA. 

No dia 24 de dezembro de 1784, a maioria dos 83 pregadores que estavam nos 

EUA, reuniu-se em conferência geral e decidiu formar uma Igreja independente com o 

nome de Igreja Metodista Episcopal. Nessa conferência foram eleitos dois bispos da 

nova Igreja, Francisco Asbury e Tomas Coke. 

Ressaltamos que John Wesley, até à morte, permaneceu pastor da Igreja 

Anglicana. Somente após a sua morte é que se organizou a Igreja Metodista na 

Inglaterra. 

Naquela conferência foi enfatizada a educação, o que levou à fundação de uma 

escola que recebeu o nome de Cockesbury College, em homenagem aos novos bispos 

34 _ Cf. REIL Y, Ducan A op. cit p. 52 
35 _ Ibid p. 55 
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eleitos. Desta forma, a nova Igreja confirmava a sua vocação educadora considerando 

inseparável o trabalho religioso e educativo. 

No início tinham os pobres como alvo da educação: 

Havia grande necessidade de escolas pequenas, espalhadas por toda a 

parte, porque o povo não tinha recursos para mandar seus filhos para 

assistir às aulas nas escolas maiores e mais antigas na parte leste do 

pais. 36 

A Igreja começou tendo os pobres como alvo, principalmente os que iam 

tentar a sorte no Oeste dos EUA, na época da expansão do Leste para o Oeste.37 

O Bispo Asbury fazia questão de acompanhar de perto a caminhada do povo: 

Asbury pregava frequentemente, pois fazia questão de conhecer 

'pessoalmente os circuitos, observar seus pregadores no trabalho, 

conviver com o pavo, sentir com ele suas dificuldades e alegrias. 38 

Os pregadores metodistas acompanhavam o povo na ''Marcha para o Oeste" e, 

nos acampamentos, ministravam os sacramentos e os ensinos Cristãos Metodistas: 

o povo reunia-se, talvez numa clareira najloresta, por dois ou três dias, 

para ouvir sermões, tomar Santa Ceia, batizar seus filhos e gozar de 

comunhão e confraternização com seus 'vizinhos' que poderiam morar à 

distdncia de muitos quilômetros. 39 

36 _ BUYERS, Paul Eugene. "História do Metodismo". São Paulo. Imprensa Metodista, 1945. p. 245 
37 _ Cf. REIL Y, Ducan A op. cit p. 65 
38 _ Ibid p. 66. 
39 _ Id Ibid 



Sobre os pregadores e bispos metodistas, Reily ainda destaca: 

Seus pregadores e bispos eram intinerantes, quase todos solteiros, 

portanto livres de responsabilidades familiares; eram do povo, 

partilhavam sua pobreza, falavam sua linguagem, eram autodidatas, e 

seus parcos pertences cabiam nos alforjes, favorecendo a mobilidade. 

Estavam portanto em excelentes condições para acompanhar o povo na 

sua marcha para o Oeste. 40 

36 

Ao entrar por essa "porta" que se abria, o Bispo Asbury percebe que "os 

acampamentos hão de ser o tempo de safra dos metodistas".41 

O grande período dos acampamentos foi entre 1800 e 1850, que também 

co"esponde ao período da expansão do país. A Igreja Metodista 

Episcopal, a menor das denominações nos Estados Unidos, passou a ser 

a maior de todas. Sob a liderança de Asbury, por toda parte Metodistas 

organizavam reuniiJes, que duravam de uma a duas semanas ou até mais. 

Famílias inteiras vinham de grandes distâncias, acampando nas próprias 

carroças. Numa clareira naj1oresta, montava-se um púlpito rude, abrigo 

para os pregadores e toras derrubadas da floresta serviam de bancos 

para a congregação. A profecia de Asbury se cumpriu, nesses 

acampamentos o povo se renovava ao ouvir sermões (três vezes por dia); 

havia abundantes conversiJes e muitos recebiam a graça da perfoição 

cristã, tão enfatizada por Wesley.42 

Mas, ao contrário dos metodistas da Inglaterra, que permaneceram na pregação 

e educação dos pobres, os metodistas americanos, aproveitando o espaço deixado 

pelos anglicanos que retomaram à Inglaterra, com o passar do tempo, fizeram uma 

opção de pregar e educar as elites e as classes médias superiores.43 

40 _ Ibid p. 68. 
41 _ Ibid p. 66. 
42 _ Ibid p. 67. 
43 _ Cf. MESQUIDA, Peri. op. cit p. 35. 
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A preocupação da Igreja Metodista deixou de ser apenas a educação básica e 

passou a ser também a educação superior, universitária, para formar os líderes das 

classes dominantes. 

Muitas escolas foram fundadas até 1840. Havia, ao menos, vinte e oito 

academias, seminários e escolas profissionais sob a direção da Igreja. 

Entre os anos de 1830 e 1840, fundaram-se as seguintes instituições: 

Wesleyan University, Connectcutt; Randolph Macon Co/Jege, no estado 

da Virgínia; Dickinson and AJ/egheny Co/Jege, no estado de Pensilvânia; 

Indiana e Asbury University, no estado de Indiana; Mckendree CoJ/ege, 

no estado de IlIinois; Emory and Henry CoJ/ege, agora Emory 

University, no estado da Geórgia. 

Há diversas universidade metodistas. Mencionaremos somente 

algumas, tais como: Ohio Wesleyan University, fundada em 1844; North 

Western University, fundada em 1854; Iwoa Wesleyan, fundada em 

1845; Baker University, fundada em 1858. Algumas que foram fundadas 

no Sul durante este período são: Trinitiy Co/Jege, agora Duke 

University, (1851), Warford CoJ/ege, em Spartanburg, Carolina do Sul, 

em 1854; e Central CoJ/ege, em Fayette, Missouri, em 1855. 44 

A Igreja Metodista norte americana foi se fortalecendo, principalmente no 

periodo de 1820 a 1865. No final da guerra civil a Igreja Metodista era a maior 

denominação religiosa do EUA, com 200 estabelecimentos de ensino e, destes, 34 

eram escolas de nível superior. 45 

2.1. Os Metodistas dos EUA e o Laicato 

A Igreja começou com leigos. Vale ressaltar que os dois primeiros Bispos 

eleitos da Igreja Episcopal dos EUA, Francisco Asbury e o Dr. Tomas Coke, eram 

leigos. 

44 _ BUYERS, Paul Eugene. op. cit. p. 246. 
45 _ Cf. MESQUlDA, Peri. op. cit p. 36 
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Tomas Coke fora ordenado por Wesley pouco tempo antes de partir para a 

América e Asbury foi ordenado presbítero e três dias depois foi eleito bispo46. 

Dois leigos, portanto, foram "clericalizados" para responder pela nova Igreja 

criada. 

No início da Igreja os escolarizados eram discriminados dentre os líderes 

Metodistas: 

A Igreja Metodista atrasou-se muito na educação dos seus ministros. 

Havia entre o povo a noção de que um pregador educado não podia 

pregar bem, mas que o homem que falasse mais alto e fizesse mais 

barulho na sua pregação era o melhor pregador. Por muitos anos não 

houve nenhum pregador metodista que tivesse colado grau em qualquer 

instituição educativa. O Dr. Coke era o único homem saldo de 

Universidade entre os pregadores metodistas durante o tempo em que 

trabalhou na América. Tomás A. Goodwin foi o primeiro homem que 

terminou curso em escola superior e êle pertencia à conferência anual de 

Indianna. Mas, por ter essa distinção, foi vitima de inveja e tratado com 

pouco caso pelos seus presbiteros presidentes nas suas nomeações, 

porque não podiam mostrar consideração a êle por causa da inveja dos 

seus colegas daquela conferência. Por causa disso Goodwin retirou-se 

do ministério. O Dr. Carpers, da conferência da Carolina do Sul, 

declarou que, no principio, sofreu a mesma coisa. 47 

Ocupando os espaço deixado pelos anglicanos, que voltaram à Inglaterra 

depois da Independência dos EUA, e com o seu crescimento numérico, tomando-se a 

maior Igreja dos EUA, a Igreja Metodista passa a se identificar com os princípios das 

elites escolarizadas. 

Assim o metodismo estará presente na formação cultural do 'homem 

comum' norte-americano e na educação das classes dirigentes. De 1830 

a 1865, quando termina a guerra civil nos Estados Unidos, a Igreja 

Metodista é já a maior denominação da América e a mais poderosa 

46 _ Cf. REIL Y, Ducan A op. cit p. 56 
47 _ BUYERS, Paul Eugene. op. it. p. 243/244 



economicamente. É, também, a que possui o maior número de 

instituições de ensino. 48 

Por isso o "clericalismo" passou a ser um imperativo. 

A questão do preparo ministerial não foi realmente discutida até que se 

começou a exigir ministros tão bem preparados como o povo. }'fui/as 

vezes pessoas que se convertiam nos cultos metodistas faziam a sua 

profissão de fi em outras igrejas, cujos pastores possuíam cultura; não 

queriam ficar sob a direção dum ministério menos instruído do que elas 

mesmas. 49 

39 

No final do momento identificado como ''Marcha para o Oeste", começou um 

movimento dentre os metodistas para abertura de cursos teológicos. 

Foi na Nova Inglaterra que se manifestou maior interesse num ministério 

instruido. A conferência da Nova Inglaterra, em 1840, resolveu abrir 

uma instituição teológica na cidade de Newbury, estado de Vermont. 

Mais tarde, em 1867, foi fundado em Boston um instituto biblico, que 

tomou o nome de Boston Theological Seminary. O dr. Dempster tomou a 

iniciativa de abrir um instituto biblico em Concord Em 1854, êle, com o 

auxílio de Elisa Garrett, fundou Garrett Bib/e Institute, em Evanvi/le, 

II/inois. 5o 

Foi justamente neste momento de "clericalização" que o Metodismo foi 

trazido dos EUA para o Brasil, num primeiro momento, em 1835, e definitivamente 

em 1867, após a guerra civil. 

48 _ MESQUIDA, Peri. op. cit. p. 36 
49 _ BUYERS, Paul Eugene. op. cit. p. 244. 
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2.2. Considerações sobre o Metodismo nos EUA 

Sobre o Metodismo nos EUA, podemos concluir que; 

1 - Os metodistas reaftrmaram o princípio de que Fé e educação não se 

separam. 

2 - Os metodistas transformaram a conexidadesl (conexionalidade) em algo 

formal, se tomando uma Igreja Episcopal. 

3 - Os metodistas deixaram de ter o povo pobre como alvo da ação 

educacional da Igreja para se dedicar a preparação de líderes da sociedade. 

4 - Houve uma separação entre templos e escolas. 

5 - A Igreja se "clericalizou", se tomando um imperativo para a formação 

Teológica de administradores dos templos e escolas 

3. O METODISMO NO BRASa 

Em 1832, a conferência Geral Metodista decide enviar um missionário para o 

Brasil para veriftcar a viabilidade de expansão missionária para este país. 

Existem algumas suspeitas, a serem pesquisadas, de que o Padre Diogo 

Antônio Feijó, um sacerdote com pensamentos atípicos para a Igreja Católica - como, 

por exemplo, era a favor do casamento dos padres, e que exercia grande influência 

sobre o Príncipe Regente Dom Pedro I, inclusive sendo encarregado de sua educação 

e orientação até a maturidade necessária para ser imperador - esse padre, sendo 

maçom, teria feito contato através da Maçonaria com um Bispo Metodista dos EUA, 

também maçom, para que os metodistas americanos trouxessem a educação metodista 

para o Brasil, pois era reconhecidamente muito desenvolvida para a época. 

50 _ Ibid p. 247. 
51 _ A Conexidade, chamada nos meios Metodistas de Conexionalidade, é uma fonna de organização 
centralizada, com cada parte do sistema agindo segundo o comando do todo, numa visão integrada, 
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Em 1835 chega ao Brasil o Rev. Foutain E. Pitts para verificação do trabalho 

missionário no Brasil. 

o Rev. Pitts, quando veio para a América Latina e para o Brasil, em 

1835, trouxe no bolso uma carta assinada pelo presidente dos Estados 

Unidos, Andrew Jackson, e pelo Presidente do Congresso americano, 

Wil/iam Clay. O primeiro maçom e simpatizante do metodismo; o 

segundo maçon e metodista. 52 

Em 1836 são enviados o casal de missionários Justin Spauding e o casal de 

professores Daniel e Cynthia Kidder. 

Em 1837 houve uma grave crise nos EUA, e os metodistas reduziram muito a 

sua capacidade de contribuição financeira. A crise foi perdurando até que em 1841 a 

missão no Brasil teve que ser cancelada. 

Como sabemos da história, devido à questão escravagista, os EUA se 

dividiram em norte e sul. Isto resultou na guerra civil de 1861-1865. 

Vencidos na guerra, os estados do sul integraram novamente a União. 

Muitos sulistas, derrotados e sem dinheiro, foram reconstruir suas vidas em 

outros países, sendo que muitos destes vieram para o Brasil, pois aqui ainda se 

praticava a escravidão e esta era a base da economia do sul dos EUA. 

Nessa época, o imperador Dom Pedro II desejava desenvolver o cultivo de 

algodão. Muitas facilidades foram dadas para atrair os colonos: terras baratas, 

facilidades no pagamento das passagens e de ferramentas, o fornecimento de sementes 

e outras coisas que pudessem fazê-los bem sucedidos. 53 

Junias Estaham Newman, pastor, superintendente distrital e capelão sulista 

durante a guerra, acompanhou os emigrantes para o Brasil, utilizando-se das próprias 

poucas economias. 

somando esforços nas direções determinadas pelo todo, representado pelos Concílios Gerais e 
Regionais. Essa questão será melhor abordada no capítulo 1Il. 
52 _ MESQUIDA. Peri. op. cit. P 42 
53 _ SALVAOOR, José Gonçalves. "História do Metodismo no Brasil". São Bernardo do Campo. 
Imprensa Metodista. 1982. p 52. 
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Newman se estabelece na região de Piracicaba, onde as filhas Annie e Mary, 

organizam o Colégio Newman, tido como precursor do Colégio Piracicabano, hoje 

Instituto Educacional Piracicabano, instituição mantenedora da Universidade 

Metodista de Piracicaba - UNIMEP. 

O Rev. Newman também era maçom, inclusive sendo o pnmerro capelão 

eleito na primeira loja Maçônica de língua Inglesa em Santa Bárbara D'Oeste. 

Os contatos desta loja Maçônica de Santa Bárbara D'Oeste, pela proximidade, 

eram estreitos com líderes da comunidade de Piracicaba. Tanto que um ano depois, foi 

inaugurada a loja de Piracicaba - SP '1:endo à frente os irmãos Moraes Barros". 54 

A relação de Newman, e os Metodistas, com os irmãos Moraes Barros era 

muito próxima: 

Os irmãos Moraes Ba"os estão intimamente ligados à história do 

metodismo no Brasil. Eu diria que estão umbilicalmente ligados. Manoel 

de Moraes Ba"os e Prudente de Moraes B~os foram dois grandes 

lideres republicanos. O primeiro foi Senador, e o segundo, Presidente da 

República - o primeiro Presidente civil da história republicana 

brasileira(l894-1898).55 

O Rev. Newman e os primeiros metodistas, tinham uma ligação muito forte 

com o poder e com os ideais republicanos. 

Toda a campanha republicana teve como nação/imagem os Estados 

Unidos. A própria Constituição republicana foi copiada da Constituição 

americana, com algumas adaptações. Prudente de Moraes, Presidente 

da Constituinte, anuncia ao outorgar a Constituição ao povo brasileiro: 

'temos, agora, um conjunto de leis, baseado na Constituição mais 

perfeita do mundo, a Constituição dos Estados Unidos. Até a bandeira 

republicana era semelhante à bandeira americana: listras verdes e 

54 _ MESQUIDA, Peri. op. cito p. 43 
55 _ lbid p. 43 



amarelas, com estrelas. Não surpreende que assim tenha sido, pois, 

afinal de contas, era toda uma visão de mundo, toda uma formação de 

uma mentalidade e todo um modo de produção que estavam presentes e 

que não afinavam com a Monarquia, com a escravidão, com a grande 

propriedade, com a união entre a Igreja e o Estado. 56 

Foram os irmãos Moraes Barros e o Rev. Newman que solicitaram à 

Igreja Metodista Episcopal do Sul que mandasse seu primeiro 

missionário ao Brasil: o Rev. J J Ranson. Este saiu dos Estados Unidos 

com o objetivo de fundar uma escola, aqui, pois, o missionário 

ambicionado por Prudente de Moraes Barros tinha que ser um 

educador. 57 

43 

Em 1876, J. J. Ransom é enviado ao Brasil como missionário, estabelecendo

se na capital, no Rio de Janeiro. 

A partir de 1881, "sob a insistência dos irmãos Manoel e Prudente de Moraes 

Barros", Ransom retoma aos EUA para trazer missionários educadores. Além de dois 

missionários, veio com Ransom a Miss Martha Watts, que fundou o Colégio 

Piracicabano, tendo como primeiros alunos os filhos dos irmãos Moraes Barros. 58 

Miss Martha Watts foi também a fundadora do Instituto Metodista Izabela 

Hendrix, como veremos mais adiante. 

Aproveitando a porta que se abriu, posteriormente foram enviados diversos 

missionários ao Brasil para abrir igrejas e fundar escolas e desenvolver trabalhos para 

amoldar o povo brasileiro aos padrões modelares da civilização protestante. 59 

Esses missionários tinham uma visão do mundo pela ótica teológica/ideológica 

ProtestantelMetodistalLiberal. Essa era justamente a visão que interessava à elite 

dominante no Brasil república. 

O metodismo, embora intimamente ligado aos aspectos sociais, no Brasil, teve 

esta ênfase reduzida, pois a Igreja Episcopal da Sul, negligenciava estes aspectos, 

considerando-os em grande parte como questão temporal e de responsabilidade do 

estado, cabendo à Igreja apenas a ênfase nos "aspectos éticos/morais e espirituais". 

56 _ Ibid p. 44 
57 _ Id Ibid 
58 _ Cf. MESQUIDA, Peri. op. cit p. 44 
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Tinham uma proposta teológica tradicional, sem ênfase no social. A conivência com o 

poder não apenas nos EUA, como, já de saída, no Brasil, reforçava essa prática. 

Os valores e crenças repassadas no Brasil pelos missionários tinham como 

pano de fundo o modelo dos metodistas dos EUA, que sendo um povo democrático 

cristão protestante, deveria ser exemplar para a humanidade. A intenção, portanto, era 

fazer aqui aquilo que tentaram no sul dos EUA, e foram frustrados com a derrota na 

guerra, ou seja: construir uma nação democrática, cristã protestante, se possível 

metodista e liberal. 

Como proposta teológica tradicional, a pregação dos missionários VIsava 

apenas a indivíduos, nunca questionando as estruturas sociais que sempre oprimiram 

os latino-americanos. 

Nos EUA, com a vitória do Norte na Guerra Civil, houve a expansão do 

processo de industrialização. Os problemas sociais causados por esse processo, levou 

as igrejas a preocupação com os males sociais. Houve um resgate dos aspectos sociais 

do evangelho, trazendo o chamado ''Evangelho Social" para as igrejas protestantes, 

tendo um pastor Batista, Rev Walter Rauschenbusch, como um de seus principais 

pensadores. 

Na última década do século passado a influência do ''Evangelho Social" se 

tomou mais evidente. 

Os metodistas redescobriram o aspecto social da fé, presente no metodismo 

primitivo como parte integrante da pregação de Wesley. 

Há casos nos EUA de apoio de pastores a greves e reivindicação de 

trabalhadores, denunciando as injustiças das políticas de empresas. A igreja da época 

se abriu para refletir sobre a situação do pobre, fazendo-se porta voz dos grupos 

dominados na sociedade.6O 

Essa influência chegou ao Brasil, através de alguns missionários que 

entendiam que a fé cristã deve envolver-se com a totalidade da vida humana, com as 

suas lutas e contradições. 

59 _ Cf. CAMP AN1E, Delson Milton da Silva op. cit p. 81 
60 _ lbid p. 77 
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Se por um lado a Igreja Metodista criou muitas escolas para formar líderes 

para a elite brasileira, por outro lado fundou escolas paroquiais para trabalhar junto 

com as camadas de baixa renda. 

Em 1906, foi inaugurada a ''Missão Central" que mais tarde veio a ser o 

"Instituto Central do Povo", no Rio de Janeiro. Funcionavam nesta missão, 

consultório médico, farmácia, laboratório, consultório dentário e escola noturna de 

enfermagem e primeiros socorros. Foram abertas escolas diurnas e noturnas com o 

objetivo de atingir os pobres e desenvolver uma educação popular.61 

A partir dessa época foi criado um conflito na Igreja Metodista que perdura até 

hoje. Um segmento da Igreja quer apenas o compromisso com as necessidades 

espirituais / éticas / morais de seus membros e outro segmento defende a reflexão da 

Igreja de maneira a abranger a totalidade da vida de seus membros e do povo 

brasileiro. 

Havia um grupo de mIssIOnários que defendia a ideologia do "destino 

manifesto" dos EU~ na qual os valores e ideologia dominantes desse país deveriam 

ser estendidas até a América Latina, inclusive no Brasil. Infelizmente, essa forma de 

ser cristão influenciou demais as igrejas evangélicas e as nossas escolas metodistas, 

que limitavam o seu discurso a questões individuais de ética e de espiritual idade, onde 

ser cristão é ter internalizados os valores e crenças da sociedade norte americana, 

descomprometidos com as lutas e problemas sociais. 

Os evangélicos do Brasil, na medida em que centram as suas atenções somente 

no céu e no arrebatamento da Igreja, ou seja, num futuro ainda a ser atingido, 

fechando os olhos para a injustiça social, sem perceber, reproduzem ideologias 

demoníacas que justificam a dor, a pobreza, o desespero, a miséria, a dominação e 

exploração dos pobres pelos ricos. O que deveria ser transformado em força para a 

ação, é transformado em fuga para a alienação. 

Por outro lado, alguns missionários e vários brasileiros, assumIram o 

evangelho total, comprometido com a luta do povo brasileiro e preocupado em 

denunciar o evangelho quietista e descomprometido com a justiça. 

61 _ Ibid p.108 
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Essa influência, contraditoriamente, também está presente ainda hoje no meio 

evangélico brasileiro. Naqueles que fazem da esperança da vida eterna, não fuga, mas 

força para caminhar ao lado dos pobres. 

Esse conflito entre diferentes posições ideológicas, pode ser observado no 

periódico da Igreja Metodista, o Jornal ''Expositor Cristão", que no período entre 

1906 e 1910, estando sob as orientações do conservador J. L. Kennedy, as questões 

que envolviam as lutas dos pobres são omitidas. Já no período de 1919/20, sob a 

direção do Rev William Bowman Le, e afinado com o ''Evangelho Social", o jornal 

faz comentários sobre greves, inclusive apoiando as reivindicações de trabalhadores 

numa greve ocorrida em Juiz de Fora.62 

Nos EUA, "surge em 1908 o Credo Social da Igreja Metodista Episcopal, que 

em 1914 é também adotado na Igreja do Sul".63 

3.1. A Autonomia da Igreja Metodista no Brasil 

Creio valer a pena ver o que estava acontecendo no mundo, para que possamos 

compreender como evoluiu o sentimento nos metodistas brasileiros de construir uma 

Igreja autônoma no Brasil. 

No início do século, houve uma modificação no pensamento científico, que de 

uma certa forma rompeu com velhos padrões. 

Por todo mundo, desenvolvia-se a idéia de autonomia. A revolução Soviética, 

em 1917, as crescentes mobilizações de greves lideradas pelos anarquistas no Brasil 

(1911 - 1923), a Semana da Arte Moderna 1922, a proposta pedagógica da Escola 

Nova na década de 30, a experiência de Hawthorne, em 1924, são movimentos 

marcantes no Brasil e no exterior, que tinham como pano de fundo: autonomia e 

participação. 

Somado a tudo isso, na época, formava-se um movimento nacionalista que 

culminou no governo do ''Estado Novo". 

62 _ Ibid p.135 
63 _ Ibid p. 78 
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Dentro da Igreja Metodista, o debate de autonomia também se desenvolvia, 

pois até 1930 a Igreja no Brasil era totalmente controlada pela Igreja dos EUA. 

Finalmente, no dia 02.09.1930, foi proclamada a autonomia da Igreja Metodista no 

Brasil. 

Dois presbíteros brasileiros se destacaram na liderança desse processo, os Rev 

César Dacorso Filho, que foi eleito o primeiro Bispo brasileiro em 1934, e o Rev 

Guaraci Silveira, que se elegeu Deputado Federal por duas vezes pelo Partido 

Socialista de São Paulo. Esses dois líderes eram identificados como sendo 

simpatizantes do corrente Teológica do ''Evangelho Social". 

A Igreja Metodista brasileira se torna autônoma, contudo não independente, 

pois ainda precisava financeiramente da Igreja mãe dos EUA. A independência total 

só aconteceu em 1970. 

3.2. O Instituto Metodista Izabela Hendrix 

Como vimos, a relação metodismo e educação eram inseparáveis. 

Somado a isto veio o estilo norte americano de ser, expresso na compreensão 

do "homem comum", o que resultou na "doutrina Monroe", que reivindicava a 

"América para os americanos". O pano de fundo dessa doutrina era a intenção dos 

EUA de ganhar a hegemonia dos ingleses na América Latina.64 

A reprodução dos princípios ideológicos dos EUA era evidente:6s 

Preparação de quadros dirigentes competentes e identificados com as 

propostas de um 'cristianismo verdadeiro'. único caminho que poderia 

levar o Brasil a se libertar das peias das superstições e do atraso em que 

se encontra. 

Movidos por essas preocupações. priorizaram a educação da mulher, 

criaram instituições exclusivas para elas e dirigidas por missionárias. 66 

64 _ Cf. MESQUIDA, Peri. op. cit p. 42 
65 _ No capítulo fi, PROCESSO DECISÓRIO, abordaremos melhor a questão Ideológica que envolveu 
a fundação das escolas. 
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Com essa intenção, após fixar escola em Piracicaba, o Colégio Newman, os 

missionários metodistas estabeleceram uma escola na capital do império. 

foi adquirida uma propriedade onde nova escola seria instalada. 

Tratava-se de uma edificação situada na esquina das ruas Alice e das 

Laranjeiras, no Bairro das Laranjeiras. O imóvel tinha bela localização, 

no cimo de um morro, o que fazia supô-la imune à febre amarela, que 

grassava no Rio, naquela época67
. 

Por causa da febre amarela que assolou o Rio de Janeiro, a "Escola do Alto" se 

dividiu, indo parte para Petrópolis e parte para Juiz de Fora: 

Ao final de quatro anos de funcionamento, a escola, pressionada pelos 

terríveis surtos de febre amarela, sentiu a necessidade de transferir as 

alunas de seu internato para Juiz de Fora, de onde já haviam sido 

recebidos apelos para a criação de uma instituição feminina de ensino. 

Isto ocorreu em 1891. Ao final daquele mesmo ano, a epidemia, que 

varria toda a cidade, forçou o encerramento definitivamente das 

atividades da instituição. 

A Escola se bipartiu, indo uma parte dela para Petrópolis e dando 

origem ao ColégiO Americano daquela cidade. 68 

Em Juiz de Fora, a escola transferida ganhou o nome de ''Colégio Mineiro", 

cujas aulas se iniciaram "em 14 de setembro de 1891, com 13 alunas, nelas incluídas 8 

que vieram do internato do Rio. O colégio progrediu e angariou grande prestígio na 

região". 69 

Com a fundação da capital mineira, a projetada ''Belo Horizonte", houve uma 

mobilização para desenvolvimento da cidade. Muitos incentivos foram dados para 

quem quisesse se estabelecer por ali. 

66 _ BOA VENTURA, Elias e MALLUSÁ, Silvana. "Escolas Paroquiais Metodistas". In: Revista do 
COGEIME. Ano 5. Número 9.1996. p. 83 
67 PANISSET, Ulysses de Oliveira. "Uma Palavra do Reitor". Texto da palestra proferido em 05/10/84. 
g. 01 

- Ibid p. 01 
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Naquela localização já havia um trabalho metodista, no antigo Curral Del Rei, 

que se tornou a Igreja Metodista Central, que é mais antiga que a cidade que a abriga. 

Sendo ali a capital do estado de Minas Gerais, para uma Igreja que fez opção 

de estar perto da "elite dirigente", não poderia deixar de também estabelecer ali uma 

escola. 

A Igreja Metodista ganhou um terreno na capital mineira para que em dez anos 

construísse uma escola. 

o Prof Ulysses Panisset, atual Reitor do Izabela, aSSIm narra os 

desdobramentos: 

Ao aproximar-se a época de cumprimento do compromisso assumido, a 

Igreja apelou para a junta Missionária de Senhoras, dos Estados 

Unidos, no sentido de aceitar o desafio de edificar a casa de ensino 

projetada, justamente naquela ocasião havia sido votada a importância 

de 15 mil dólares para o estabelecimento de uma escola no estrangeiro, 

em homenagem a Mrs. Izabela Hendrix, venerada mãe do Bispo Eugene 

Hendrix. 

Sendo Mrs. Hendrix quase mãe adotiva de Miss Ida Shafor, então 

diretora do ColégiO Mineiro, de Juiz de Fora, sugeriu fosse o dinheiro 

aplicado em melhorias e reformas naquela escola. A sugestão foi 

acolhida. Entretanto, quando a noticia chegou ao Brasil, daqui partiu 

uma contraproposta, para que o ColégiO Afineiro se transferisse pora 

Belo Horizonte e a importância, usada na construção da escola que a 

Igreja planejava levantar na Capital. 

A Diretora, Miss Shafor, estava nos Estados Unidos. Quando regressou, 

ofereceu tão forte resistência à mudança, que esta acabou sendo adiada. 

Contudo, os 15 mil dólares já estavam sendo aplicados na instituição 

que veio a denominar-se ColégiO Izabela Hendrix. À Miss Martha H 

Watts, quejá haviafondado os Colégios Piracicabano, em São Paulo, e 

o Americano de Petrópolis, coube a tarefa de dirigir as atividades 

iniciais do novo estabelecimento de ensino. As primeiras aulas 

69 -lbid p. 01. 



aconteceram no dia 05 de outubro de 1904, para apenas cinco alunas. Já 

no ano seguinte, o rol se elevou a 63. 70 
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Miss Martha Watts era uma educadora de prestígio, perto do poder, que tinha 

uma proposta pedagógica muito desenvolvida para época, influenciando, inclusive, a 

primeira reforma da educação efetuada pelos republicanos. 

Trata-se da chamada 'Reforma da Instrução Pública e da Escola 

Normal', cujos mentores foram Rangel Pestana e Prudente de Moraes 

com o auxílio de Caetano de Campos. Documentos e testemunhos 

comprovam que teve como referencial a prática pedagógica do Colégio 

Piracicabano. A própria Miss Martha Watts foi convidada por Prudente 

de Moraes, Governador de Estado, na ocasião, para ser Secretária da 

Educação e assistí-Io na reforma que pretendia realizar na instrução, em 

São Paulo. 71 

Além da competência profissional como educadora, e quem sabe por causa 

disso, houve uma amizade muito grande de Miss Marta Watts com os irmãos Moraes 

Barros. 

A relação de amizade entre Miss Martha e os irmãos Moraes Ba"OS tem 

início quando da sua chegada ao Brasil, ocasião em que ela trouxe na 

bolsa uma carta de apresentação endereçada a Manoel Moraes Ba"os. 

Antes de reabrir o colégio, Miss Martha hospedou-se durante três meses 

na casa de Manoel, conforme relato de Pedro de Moraes Ba"os (A 

hipótese de que houve mais do que amizade no relacionamento entre 

Miss Martha e Manoel ou Prudente, é, no mínimo, de máfo e não possui 

nenhuma possibilidade de ser comprovada). 72 

A visão de mundo dos mineiros se identificava muito com a dos republicanos 

do Oeste de São Paulo, sendo muito próxima essa relação. 

70 _ Ibid p. 01/02. 
71 _ MESQUIDA, Peri. op. cito p. 47. 
72 _ Ibid p. 49. 



A ligação entre os republicanos da região Oeste de São Paulo, onde o 

republicanismo era muito forte, com os republicanos da Zona da Mata, 

em Minas Gerais, é um tema que merece uma pesquisa. Foi esse 

republicanismo que levou à Proclamação da República. O nexo entre os 

de Zona da Mata e os da Região Oeste de São Paulo se fazia através das 

lojas maçônicas. Eram homens que possuíam uma visão de mundo 

evoluída para sua época - uma visilo de mundo liberal capitalista. 73 
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Portanto, Miss Martha Watts, bem como a educação metodista, vieram muito 

bem recomendadas, com espaço garantido na elite da nova capital que se formava 

Por isso, o Izabela já nasceu por cima, com uma convivência bem próxima ao 

poder. Não é a toa que o seu futuro lhe reservara lugar a uma quadra do Palácio da 

Liberdade, bem próximo ao Governador do Estado, na Rua da Bahia 2020. 

Em sua fase inicial o Izabela, como passou a ser chamado, de forma 

simplificada, funcionou primeiro em casa que se situava na esquina da 

Praça Rui Barbosa (da Estaçilo) com Av. do Comércio (hoje Santos 

Dumont). Posteriormente, mudou-se para a Av. da Liberdade (hoje João 

Pinheiro), ocupando prédio que depois abrigou o Arquivo do Estado. 

Mais tarde, já em sede construída especificamente para ser escola, 

moveu-se para a Rua Espírito Santo, 605, bem no centro da cidade, entre 

a Av. Afonso Pena e a Rua Carijós. Nesse último endereço permaneceu 

até 1939. Finalmente, a partir de 1940, foram ocupadas as atuais 

instalações, cujo quarteirão, com 14.100 metros quadrados foi comprado 

em 1937 por 600 contos de réis. 74 

No seu início, o Izabela era destinado somente à educação de memnas. 

Posteriormente, em 1964, passou a acolher também meninos. 

Em 1972, o Izabela se inseriu no ensino superior, inicialmente oferecendo os 

cursos de Ciências e Letras. 

73 _ Ibid p. 43. 
74 _ PANISSET. Ulysses de Oliveira. op. cit. p. 02. 
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Atualmente temos: 75 

CURSO Ng. DE ALUNOS 

Pré-escola 269 

l° Grau - l° Ciclo 350 

1 ° Grau - 2° Ciclo 507 

2° Grau 313 

Total do Colégio 1.499 

Arquitetura e Urbaniusmo 340 

Fonoaudiologia 299 

Biologia 277 

Total das Faculdades 916 
. 

Total de Alunos 1.415 

Hoje o Izabela é muito respeitado como uma instituição que oferece educação 

desde a pré-escola até o terceiro grau. Dois dos seus cursos superiores destaam-se na 

sociedade mineira e belorizontina: a primeira e única Faculdade de Fonoaudiologia de 

Minas Gerais e a de Arquitetura e Urbanismo. Além dessas duas, destacamos também 

a terceira faculdade, a mais antiga das três, a de Biologia. 

No atual momento, a instituição está em fase de planejamento estratégico, cuja 

lógica leva a concluir que está sendo gestado para breve um Centro Universitário, que 

certamente será presença marcante não apenas em Belo Horizonte, como em toda 

Minas Gerais. 

Para os decisores do futuro do Izabela, continuam as questões que 

acompanham a educação Metodista. Por que estamos na educação ? O que queremos 

com o ensino que oferecemos ? Se o compromisso ideológico da Igreja Metodista é 

com os pobres, como realizar esse compromisso se os nosso educandos não fazem 

parte dessa camada social? Essas questões têm sido bem administradas até aqui, mas 

poderão ser motivo de crises futuras, se não forem constantemente revistas. 

7S _ Dados de outubro de 1997. 
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CAPÍTULO 11 

o PROCESSO DECISÓRIO INTERATIVO NOS CONSELHOS DIRETORES. 

o processo Decisório nos Conselhos Diretores, particularmente no Izabela, 

tem sido algo que necessita de maior atenção, principalmente no que se refere ao que 

deve ser objeto de decisões do Conselho, ou qual a sua competência, o seu papel. 

Para compreender melhor este processo, nos propomos refletir um pouco sobre 

as decisões do Conselho Diretor, iniciando pela compreensão do que é decisão. 

1. O PROCESSO DECISÓRIO 

o processo decisório assume um papel fundamental na vida das pessoas e das 

organizações. 

Tomamo-nos o que somos como pessoas e como organizações em grande 

parte em decorrência das decisões tomadas em estágios anteriores. 

Portanto, quando falamos em tomar decisões, falamos da própria vida, pois a 

todo instante temos que tomar decisões. 

O livre arbítrio é um dom de Deus e isto significa que somos dotados de 

capacidade de tomar decisões. 

Podemos concluir que, por um prisma, viver é tomar decisões. 

Na vida das organizações não é diferente. Em todos os momentos da 

administração decisões têm que ser tomadas. 
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Na compreensão de Hebert Simon: "Administrar é essencialmente tomar 

decisões". 76 

Portanto, quanto melhor compreendermos o processo decisório, melhores 

decisões tomaremos como pessoas e como profissionais e melhor compreenderemos 

os processos decisórios nas organizações. 

1.1. Conceituação 

Decidir é conhecer a melhor entre duas ou mais alternativas, de 

acordo com um critério de valoração. 77 

Na racionalidade administrativa, Simon 78 faz a divisão em decisões 

programadas e decisões não programadas. Ele considera as decisões programadas 

como sendo repetitivas, rotineiras, previsíveis, estruturáveis, e as decisões não 

programadas, ao contrário, são não rotineiras, não repetitivas, imprevisíveis e não 

estruturáveis .. 

Se seguíssemos a divisão de Simon, teríamos dificuldades de enquadrar as 

decisões não rotineiras, não repetitivas, contudo passíveis de estruturação. 

Ao contrário, também teríamos dificuldades de enquadrar as decisões 

rotineiras, repetitivas, contudo não passíveis de estruturação. 

Portanto, para fazermos uma trajetória acerca do assunto e para efeito didático, 

a nossa opção foi dividir as decisões inicialmente em dois grandes grupos: decisões 

estruturadas, tomadas de acordo com métodos e técnicas já estabelecidos, e decisões 

não estruturadas, que tendem a ser tomadas dentro de regras improvisadas. 

Em decorrência dessa divisão, a reflexão nos leva a pensar na dialética razão x 

intuição, lógico x ilógico. 

76 _ Cf. SIMON, Hebert A_"Comoortmaneto Administrativo - Estudo dos Processos Decisórios nas 
Organizacôes Administrativas". Rio de Janeiro. Serviços de Publicações da FGV. 1%5. 
77 _ lbid P 80. 



55 

Decisões Estruturadas 

As decisões estruturadas são aquelas em que o decisor acredita poder dividi-la 

em passos, ou fases, harmonicamente ordenadas em seqüência. 

Nas decisões estruturadas o decisor limita o processo dentro do paradigma da 

racionalidade. 

Para Motta a teoria organicista fortalece essa compreensão. 

Através dos conceitos análogos ao sistema biológico tais como órgão, 

função, estrutura, comunicação, circulação, sistema, operação, ambiente, 

desenvolvem uma visão racional orgânica, na qual um sistema nervoso 

central comanda as decisões e ações internas para adaptação ao 

ambiente. Assim, nessa perspectiva, o processo decisório organizacional 

tende a ser visto como um conjunto de relações ordenadas para se adaptar 

às variações ambientais e atingir fins determinados. 79 

Dentro desse prisma se possibilitam decisões ótimas, ou satisfatórias. 

Para Simon: 

A alternativa será ótima: a) quando houver padrões que permitam a 

comparação de todas as alternativas; e b) quando a alternativa em causa 

for preferível, de acordo com esses padrões, a todas as demais. Por outro 

lado, uma alternativa será satisfatória: a) quando houver padrões que 

estabeleçam os requisitos núnimos de uma alternativa satisfatória; b) 

quando a alternativa em causa preencher ou exceder todos esses requisitos 

minimos.80 

Assim, segundo esse autor, é fundamental que os decisores tenham claro, ao 

decidir, se querem resultados ótimos ou satisfatórios. 

78 _ Cf. SIMON. op. cit. MARCH, James Gardner e SIMON, Hebert. Teoria das Organizações. 5a ed. 
Rio de Janeiro: Ed da Fundação Getúlio Vargas, 1981. 
79 _ MaIT A, Paulo Robeto. "Gestão Contemporânea: A Ciência e a Arte de ser Dirigente". Rio de 
Janeiro: Record, 1994. p 56 
80 _ MARC", James Gardner,SIMON,Hebert. op. cit. p. 196 



56 

Uma outra questão que acompanha as decisões é o grau de indeterminação do 

processo decisório. 

O grande desafio dos decisores se toma em obter o máximo de informações 

sobre o que se vai decidir, para que dessa forma se possa reduzir o grau de 

indeterminação. 

Na medida em que vão sendo identificadas as informações certas de 

determinados aspectos relacionados à decisão, vai se diminuindo o campo da 

indeterminação. 

Dessa forma, quem decide procura antes de tomar a decisão, coletar dados que 

estejam ao seu alcance, que permita escolher a melhor decisão, se possível a decisão 

mais satisfatória. 

Colher dados e informações antes da dedsão é um dever do din"gente que 

orienta na escolha de alternativas ao fechar o ângulo de indeterminação. 81 

Contudo a coleta dos dados totais é uma utopia. 

Pretender coletar todos os dados que tomem quase nulo o ângulo de 

indeterminação, para assegurar a dedsão, é uma utopia que conduz a um 

atraso com perda de oportunidades. 82 

Como o processo sempre prevê um grau de indeterminação, que pode ser 

reduzido pela informação mas sempre presente, é muito dificil se ter a certeza de que 

se escolheu a melhor decisão. 

Portanto o risco de errar sempre estará presente em maior ou em menor grau, 

conforme o grau de indeterminação da decisão. 

81 _ COSTA, Antônio Maurício Hostalácio. "Planejamento e Decisão"'. Caderno de Textos. Belo 
Horizonte. Fundação Dom Cabral. !988. p. 89 
82 _ Id lbid 



Para Costa: 

A decisão comporta sempre um risco que devemos valorar na hora de 

tomá-la. Antes de decidir . para fechar o ângulo de indeterminação. 

convém considerar cada um dos seguintes pontos: o problema existente e 

suas conseqüências negativas; a oportunidade apresentada e suas 

possibilidades de futuro; o estudo da decisão possível em relação à outras 

alternativas possíveis; os ganhos (lucros) que a decisão pode trazer; a 

perda que pode ocasionar; o custo da decisão e suas conseqüências; as 

probabilidades de êxito; o risco do fracasso. 83 
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Sobre o grau da detenninação x indeterminação, Simon identifica três formas 

de encarar e questão: certeza, risco e incerteza. 

i) certeza: teorias em que se pressupõe que quem decide possui 

conhecimento completo e exato das conseqüências de cada alternativa; 

ii) risco: teorias que pressupõem conhecimento exato da distribuição de 

probabilidades das conseqüências de cada alternativa; iii) incerteza: 

teorias cujo pressuposto é que as conseqüências de cada alternativa se 

enquadram num subconjunto de todas as conseqüências possíveis. não 

possuindo. porém. a pessoa que tome a decisão. elementos para prever 

com probabilidade definidas a superveniência de certas conseqüências 

espedficas. 84 

Uma outra questão que também acompanha a decisão é o critério de valor que 

a orienta. Esse critério é o que serve de referencial para a avaliação do grau da 

eficácia do processo decisório. 

O critério de valor é o grau ou importância a ser ponderada no processo 

decisório nos valores pessoais ou de grupo nos aspectos econômicos, humanos, 

políticos, sociais, de poder e de restrições de tempo. 

83 _ Ibid p. 83 
84 _ MARCH, James Gardner, SIMON, Hebert. op. cit., p 193 



Para Costa85 o processo das decisões estruturadas se divide nas etapas: 

- definição do problema / situação 

- obtenção de informações concernentes 

- análise dos fatos 

- formulação de alternativas 

- análise das alternativas 

- escolha da melhor alternativa. 
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O decisor a necessita de capacidade de julgamento, criatividade, análise 

quantitativa e experiência. 86 

As Limitações das Decisões Estruturadas 

As críticas as decisões estruturadas partem da compreensão das limitações 

diversas dos decisores como seres humanos, tanto na obtenção dos dados que 

envolvem o processo, quanto no critério de valor atribuído a cada dado. 

Somado a esses fatos, vem a questão a ser considerada que é a subjetividade 

da racionalidade dos decisores. 

Aí entra a questão da percepção, onde o que se apresenta não é a realidade 

como ela é mas como o decisor a percebe. 

A qualidade do que é bom continua a ser assunto filosófico, teológico e 

pessoal. Passou-se a considerar a verdade dos indivlduos como 

propriedade dos sistemas cérebro-sensoriais; a verdade universal era 

abordável, mas abertamente desconhecível. E foi assim que se criou uma 

filosofia operacional de decisões, em cujo seio o grau de acerto de uma 

decisão seria medida pela extensão em que seus resultados satisfazem aos 

objetivos do tomador de decisões. 87 

85 _ Cf. COSTA, Antônio Maurício Hostalácio. op. cit. p. 84 
86 _ Ibid, p. 84 
81 _ MILLER e ST ARR. in: KAST, F.E., e ROSENZWEIG, JE. "Organização e administração - Um 
Enfoque Sistêmico". 2a edição. São Paulo: Pioneira. 1980. p.419 
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Portanto, o que pode parecer natural, satisfatório ou racional para um decisor, 

pode não ser para outro. 

A decisão de saltar da ponte de Golden Gate é perfeitamente racional se 

satisfizer ao objetivo de cometer o suicídio. Do ponto de vista de um 

terceiro- ou do consenso da sociedade - a racionalidade dessa escolha 

passa a ser posta em dúvida. Nesse caso pode surgir uma questão de 

irracionalidade (insanidade) em sentido médico ou legal. 88 

Dentro das organizações existem muitas decisões que para uns são racionais e 

para outros são insanas. 

A decisão "racional" é questionada principalmente quando é tomada por uma 

só pessoa, porque a racionalidade individual pode não estar em sintonia com a 

racionalidade organizacional. 

As organizações abrangem o esforço cooperativo; conseqUentemente, é 

pouco provável que cada individuo possa sempre elevar ao máximo seus 

próprios objetivos individuais. 89 

A outra questão que deixa vulnerável a idéia de decisões estruturadas racionais, 

é a questão do critério de valor. 

o aspecto mais importante da racionalidade envolve o reconhecimento de 

diferentes sistemas de valores que são influenciados por numerosas forças 

(psicológicas e sociológicas, tanto quanto econômicas). Com isso, 

evidentemente, a situação se toma confusa e se dificulta a determinação 

da racionalidade das escolhas individuais ou organizacionais. 90 

88 _ KAST, F.E., e ROSENZWEIG, op. cito p. 419 
89 _ Ibid P. 420 
90 _ Id Ibid 
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Para Motta, as variáveis humanas, políticas e sociais, que entram no critério de 

valor, são tomadas como limitadoras da racionalidade do alcance dos objetivos 

organizacionais: 

Os modelos racionais tratam todas as variáveis humanas (como 

motivação, conflito, personalidade), ou variáveis políticas (como auto

interresse, agrupamentos de poder), ou variáveis sociais (como grupo de 

referência, valores sociais de origem) como restrições ao alcance dos 

objetivos organizacionais. Essas variáveis são consideradas dimensões 

não-lógicas ou limitantes à racionalidade, no alcance da eficiência e da 

eficácia organizacionais. 91 

Apesar da tentativa de alguns decisores de usarem sempre o critério da 

racionalidade, estruturando as decisões, nem sempre isso é possível, e mesmo quando 

é possível, o critério de valor adotado e a percepção tomam a decisão questionável, 

enquanto decisão racional. 

Decisões Desestruturadas 

São as decisões sem informações sistematizadas por análise racional. 

Para Simon92 "são imprevisíveis e variáveis e que exigem muita imaginação 

humana": 

Segundo Simon, o grande autor do racionalismo organizacional, a 

qualidade dessas decisões exige dos dirigentes discernimento, intuição e 

cri atividade. 93 

As decisões desestruturadas são orientadas, principalmente, por questões 

irracionais, não racionais e políticas. 

91 _ MaIT A., Paulo Roberto. op. cit. p. 53/54. 
92 _ lbid p. 54/55 



Segundo Leitão: 

IRRACIONAL: comportamento que responde a mecanismos afotivos 

(emoção, impulso, instinto), desviando-se das escolhas racionais. 

ÃO RACIONAL: comportamento baseado na intuição. 94 
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Motta descreve o aspecto político das decisões com ênfase na questão do 

poder: 

Qualquer organização, inclusive organizações de produção e serviços, 

como empresas privadas e instituições públicas, pode ser vista como 

estrutura de poder. Organizações manejam recursos e geram opções 

sociais e econômicas, e, portanto, possuem grande capacidade de 

influência sobre o destino das pessoas. Quanto maior e mais complexa a 

organização, maior a quantidade de recursos sobre seu controle e maior a 

quantidade de poder que possui. 9J 

Para Motta, dentro da organização existem interesses diversos conflitivos onde 

o processo decisório se torna na realidade um processo de "negociação" e de 

"acomodação de conflitos e lutas". 

93 _ Id Ibid 

Na perspectiva po/itica, tomam-se as decisões por tentativa de saber como 

ela afota o interesse de cada indivíduo ou grupo. A conseqüência é 

descoberta nos interesses em questão. Na verdade o processo decisório é 

visto como um jogo em que uns ganham e outros perdem e, assim, uns 

apóiam e outros rejeitam. 

Portanto, o processo decisório reflete, além da lógica do diagnóstico e 

solução de problemas, a lógica de interesses previamente definidos. 

Informações para a tomada de decisões são coletadas não só em função da 

94 _ LEITÃO, Sérgio Proença. "Desenvolvendo Capacidade de Julgamento e Sensibilidade para o trato 
com Decisões Organizacionais não Estruturadas". Texto Publicado pela EBAP I FGY. p.8 
9S _ MOITA, Paulo Roberto. op. cit. p. 58 



solução racional de problemas mas também em função da necessidade de 

conhecer os diversos interesses da coalizão de poder. 96 
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Sobre a questão das decisões não racionais, no contexto atual muitos trabalhos 

escritos por gerentes de sucesso e de vários teóricos do processo decisório afirmam 

que as decisões, em sua maioria, são desestruturadas e intuitivas. 

As escolas de Administração ensinam os estudantes a resolver problemas 

estruturados, com informações sistematizadas para análise racional; ou, 

mesmo, a criar sistemas de informações gerenciais. Mas na vida 

administrativa os problemas aparecem desestruturados, e os sistemas de 

informações, quando existentes, limitam-se (e só pode ser assim) a dados 

do passado. Para enfrentar as ambigüidades do presente e incerteza do 

futuro, o dirigente acaba por privilegiar a sua intuição e seus julgamentos 

a partir da própria experiência. 97 

Por intuição, entendemos como uma convicção interior do caminho a seguir, 

que brota de maneira imediata, sem que se faça a caminhada da análise lógica, 

dedutiva, das decisões estruturadas. 

Para Vergara: 

A intuição pode ter o significado de impulso vital, palpite, inspiração, 

presentimento, insigth, premonição, profecia, revelação. São graus da 

intuição. Qualquer um deles pode possuir o tomador de decisões. 98 

A intuição tem sido muito enfocada na teoria contemporânea da decisão. A 

ênfase recai muito no valor do senso comum e na percepção dos decisores, muitas 

vezes contradizendo a racionalidade e a lógica. 

96 _ Ibid p. 61 
97 _ Ibid p.65. 
98 _ VERGARA, Sylvia Constant. Razão e intuição na tomada de decisão - uma abordagem 
exploratória. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro. Fundação Getúlio Vargas, 
25(3): 124jul./set 1991. 



Segundo Motta: 

A intuição produz a visão global, a partir da interligação entre fatores, e 

se desenvolve com a experiência e com o processamento inconsciente das 

diversas informações que, diariamente, são captadas pela mente do 

dirigente. Por isso a intuição é capaz de produzir idéias importantes e que 

sobrevivem à lógica dos fatos. 99 
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Se por um lado é inegável que a intuição se faz presente nos processos 

decisórios, existem muitas críticas quanto aos exageros e misticismos que envolvem a 

questão. 

A intuição, apesar da aparência ilógica, ou inexplicável, nada tem de 

mistério e, com certeza, deverá merecer explicações científicas mais 

apuradas no futuro. Mas, por enquanto, quando se lê as propostas da 

literatura gerencial contemporânea, vê-se que a intuição é tida como 

altamente impregnada dos conhecimentos e experiências acumulados pelo 

individuo, mas que, talvez, ainda não sejam parte do próprio consciente. 100 

Segundo Môller, Oliveira e Fonte Filho, ear} G. Jung também já havia 

compreendido a mesma coisa: 

o psicólogo suíço salienta, contudo, que, apesar de a intuição agir 

através do inconsciente, toma-se mais tarde possível reconstruir o 

processo lógico pelo qual se teria chegado aos mesmos resultados 

alcançados por seu intermédio. 101 

Para Bergson, a intuição está dentro "dos domínios do sentido e da 

consciência" . 

99 _ MOITA op. cit p.64 
100 -Ibid p.50. 
101 _ MÜLLER, Renato Cesar; OLIVEIRA, Flávio Murilo de; FONIE FILHO, Joaquim Rubens. A 
intuição e suas máscaras: as armadilhas do ilógico na teoria gerencial contemporânea. Revista de 
Administração pública. Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas,27(l):93 jan./mar. 1993. 



Bergson, um dos filósofos que mais destacou o papel importante da 

intuição na captação da realidade, não confere à intuição um caráter vago 

e abstrato, semelhante ao "sexto sentido "de Morita ou ao "instinto" a que 

se refere laccoca. Ao contrário, para o filósofo, não é necessário, para se 

chegar à intuição, transportar-se para fora dos dominios do sentido e da 

consciência. 102 
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Nessa compreensão, a questão da intuição não é tão ilógica, irracional e 

mágica, mas uma forma inconsciente de racionalidade, o que nos leva à posição de 

Bachelard, Canguilhem: 

Em todas as circunstâncias o imediato deve dar lugar ao construído .. 

Todo dado deve ser reencontrado como um resultado. /03 

Portanto entendemos que a divisão das decisões em "estruturadas" e "não 

estruturadas" é apenas para efeito didático-pedagógico, pois na realidade são dois 

aspectos presentes em todas as decisões, com menor ou maior grau de cada aspecto. 

Poderiamos representar graficamente: 

Aspectos estruturados 

das decisões 

-

~ Decisões mais racionais 

-
Aspectos desestruturados 

das decisões 

Decisões mais intuitivas ~ 

Entendemos também que, sem sufocar o aspecto intuitivo, o quanto mais se 

puder estruturar a questão, aumenta o campo de possibilidades e reduz o campo de 

indeterminação, pois uma estruturação eficaz poderá inclusive abrir horizontes para a 

intuição. 

102 -Ibid p.93. 
103 -Ibid p.93. 
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Ainda mais quando estamos falando de decisões colegiadas, naturalmente que 

o construído deve tomar o lugar do imediato. A informação sobre os dados deve ser 

perseguida por todos os decisores e, pelo desenvolvimento contínuo enquanto 

indivíduos e grupo decisor, deve-se procurar o nivelamento do critério de valor para as 

decisões 

Para isto é necessário que o grupo decisor tenha conhecimento das questões 

sobre as quais deve decidir. Se não conhece, é importante ser informado ou se 

informar para que tenha como analisar e construir uma decisão. O que muitas vezes 

acaba não acontecendo em um grupo decisor, como os Conselhos Diretores, cuja 

maioria não vive o dia-a-dia da administração e educação, e que se reúne 

esporadicamente sem ter tempo para familiarizar-se com as peculiaridades da 

administração escolar. 

1.2. Decisões Colegiadas 

Segundo Schein104
, a decisão colegiada pode ser alcançada por: 

- Ausência de reação do grupo; 

- Domínio da autoridade; 

- Domínio da minoria; 

- Domínio da maioria; 

- Consenso; 

- Unanimidade 

Segundo Schein, destas formas apresentadas, a eficácia de uma ou outra forma 

é relativa e depende de uma série de fatores. O importante é que o grupo esteja ciente 

da forma escolhida e de suas conseqüências: 

Ao examinarmos os vários métodos de tomada de decisões, é importante 

que não julguemos apressadamente nenhum deles como sendo melhor que 

104 _ Cf. SeREIN, Edigar. Consultoria de Procedimentos - Seu Papel no Desenvolvimento 
Organizacional. In: COSTA, Antônio Mauricio Hostalácio. Planejamento e Decisão. Caderno de 
Textos. Belo Horizonte. Fundação Dom Cabral. 1988. p. 59-76. 



o outro. Cada qual tem utilidade no tempo certo e cada método tem ertas 

conseqüências para as operações futuras do grupo. O importante é que o 

grupo compreenda essas conseqüências tão bem, que seja capaz de 

escolher um método de tomada de decisões apropriado ao tempo 

disponível, ao passado histórico do grupo, ao tipo de tarefa a ser cumprida 

e ao clima de trabalho que o grupo quer estabelecer. lOS 

Decisão por Ausência de Reação do Grupo 
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Quando uma decisão é sugerida por alguém e sem que tenha surgido qualquer 

comentário, alguém propõe outra sugestão, sem que a primeira tivesse apoio. 

o proponente sente que sua sugestão desvaneceu-se sem ter sido apreciada, 

porque a decisão em comum foi a de não apoiá-Ia. 106 

Decisão pelo uso da autoridade. 

É quando um grupo estabelece uma "hierarquia" por autoridade pelo cargo que 

ocupa ou pelo "notório saber", se sujeitando sempre a esta autoridade na hora da 

decisão final. 

O grupo discute e apresenta idéias, mas quando a autoridade diz qual julga 

melhor e o grupo se vê impelido a aceitá-la. 

Esse método é, via de regra, altamente eficiente, porém, isso depende de 'a 

autoridade' ser um ouvinte atento para poder selecionar as informações 

co"etas e, com base nelas, tomar sua decisão. Outrossim, se o grupo tiver 

de passar para o próximo estágio ou pôr a decisão em prática, o método de 

decidir pela autoridade, que permite pequena participação do grupo na 

decisão em si, pode destruir a qualidade da implementação da decisão. 107 

lOS _ Cf. SCHEIN, Edigar. Consultoria de Procedimentos - Seu Papel no Desenvolvimento 
Organizacional. In: COSTA, Antônio Mauricio Hostalácio. Planejamento e Decisão. Caderno de 
Textos. Belo Horizonte. Fundação Dom Cabral. 1988. p. 69. 
106 _ Ibid p. 70. 
107 _ Id Ibid 
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Decisão tomada pela minoria 

É quando algumas poucas pessoas empregam táticas que conduzem à ação sem 

que se tenha o consentimento lúcido da maioria. Ou seja, uma minoria manipula a 

maioria, levando a decisões que se pensadas e amadurecidas levariam até a caminhos 

opostos. 

Uma única pessoa pode 'roubar' a decisão, principalmente se ela exercer 

algum papel de autoridade, através de uma forma de agir que possibilite 

que a oposição se manifeste. lOS 

Uma outra forma da minoria decidir pela maioria se dá quando: 

dois ou mais membros chegam a um acordo rápido e eficiente e se dirige 

ao grupo com um 'alguém tem alguma objeção ?' e, se ninguém diz nada 

dentro de dois segundos, eles passam para o 'então, vamos em frente '. A 

cilada é a suposição de quem cala, consente. I09 

Decisão pela maioria: votação e/ou eleição. 

Consiste na coleta do pensamento de todos sobre uma decisão e se, após 

discussão, a maioria pensa de forma semelhante, a decisão já esta tomada em 

consonância com a maioria, tomando ou não os votos um a um de cada integrante do 

grupo. 

Apesar de parecer um método seguro, Schein afIrma que aparecem barreiras a 

esta forma de decisão. Segundo esta abordagem: 

surgem dois tipos de barreiras psicológicas: 

1- o membro que pertence à minoria sente, freqüentemente, que o período 

de discussão foi insuficiente para que ele fizesse valer o seu ponto de vista; 

ele se considera ma/-interpretado e fica, algumas vezes, ressentido com o 

fato. 

108 _ lbid p. 71. 
109 _ Id Ibid 



2 - o membro que pertence à minoria sente, muitas vezes, que a votação 

provocou uma divisão em dois campos dentro do grupo, que esses campos 

estão agora numa competição para ver quem ganha, que seu campo perdeu 

a primeira rodada, mas que só dependerá de um pouco de tempo para se 

recuperar, conseguir algum apoio e vencer, na próxima votação. 110 
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Portanto, a votação pode criar subdivisões, unindo grupos de ganhadores e 

perdedores, tomando a próxima decisão como um confronto entre os dois grupos, 

desenfocando a essência da decisão, pois a preocupação maior é de como vencer o 

outro grupo e não a decisão em si. 

Decisão pelo consenso 

É um método muito eficiente, porém muito demorado. 

Existe uma confusão de consenso com unanimidade, o que não é verdade. 

O consenso tem por base a idéia de que todos no grupo tiveram a oportunidade 

o bastante para se expor e influenciar a decisão, através de canais abertos de 

comunicação e de clima favorável e encorajador à participação. 

Após ampla discussão, os que se colocam com idéias que não representam o 

pensamento da maioria, mas reconhecendo que tiveram oportunidades de fazer as suas 

colocações o suficientes para serem entendidos, passam a concordar com a opinião da 

maioria e a apoiar a decisão, mesmo discordando dela. 

Para o consenso, então, é importante ouvir atentamente as posições dos 

oponentes, dando mostras que foram entendidos. 

Decisão por unanimidade 

É a decisão considerada perfeita, porém muito difícil de ser atingida. 

Para determinadas decisões estratégicas, muitas vezes é necessário a busca da 

unanimidade, mas para a maioria das decisões o consenso é suficiente, "desde que 

seja realmente consenso".111 

110 _ lbid p. 73. 
111 _ lbid p. 75. 
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Geralmente o que se vê: 

Segundo Schein, existe uma tendência a tomada de decisões pelo o uso da 

autoridade ou pela minoria. 

Todavia, uma grande parte das decisões em grupo, principalmente as 

relativas aos procedimentos do grupo, regras, etc., são tomadas muito 

rapidamente. Para um membro do grupo desafiar tais procedimentos e 

dizer 'nós não concordamos'. é muito diflcil; entretanto. há fortes pressões 

sobre os membros do grupo para que permaneçam calados e deixem as 

coisas correrem mesmo que não concordem com isso. 112 

No que se refere as decisões no Conselho do Izabela, tem-se a idéia de que o 

consenso tem sido uma prática nos últimos anos: 

Durante o meu tempo na presidência. as nossas decisões eram tomadas por 

Consenso. ll3 

Mas, na realidade, o que eu percebi era que nós, conselheiros, éramos muito 

mal informados e as decisões eram passadas por uma minoria, as vezes somente o 

Presidente e o Reitor sabiam exatamente da dimensão da decisão e nós muitas vezes 

votávamos sem conhecer a fundo o que estava sendo votado. As coisas eram 

encaminhadas para nos levar a uma decisão que não necessariamente a nossa vontade. 

Sobre esta questão, ao se referir a gestão a partir de 1996, a Profª. Márcia 

Canan assim se posicionou: 

Nesta gestão a informação está fluindo melhor e o conselheiro se sente 

mais a vontade para falar. Antes ficava por fora com medo de falar. de 

estar fora de ordem. lU 

112 _ Ibid p. 72. 
113 _ Antônio Eustáquio Gomides. Entrevista em 19/10/96. 
114 _ Márcia Flóri Maciel de Oliveira Canan. Entrevista em 07 / 11/ 96 
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Para muitos o consenso é confundido com unanimidade e que significa a 

ausência de conflito, o que não é verdade. 

Tudo tem origem na nossa formação em relação a questão do consenso e do 

conflito. Parece que fomos formados e preparados nos moldes do paradigma do 

consenso. Por isso os nossos mecanismos internos nos levam a evitar os conflitos, 

camuflando-os e criando um clima desfavorável a discórdia e ao confronto de idéias. 

Isto nos faz parecer natural, até ideal, administrar pelo consenso, o equilíbrio e 

o controle. 

Segundo Sander: 

a sociologia do consenso considera a ordem, o equilíbrio e o controle como 

fatos sociais centrais e se preocupa com a definição ideal do fim e dos 

objetivos a serem alcançados em função da comunhão de idéias dos 

participantes da sociedade ou da organização. Dessa forma, a sociedade e 

suas organizações são concebidas como totalidades a ser mantidas em 

ordem, em um estado de consenso e equilibrio, único estado capaz de 

conduzi-Ias ao fim preestabelecido, ou seja, o progresso. O sistema social 

assim concebido, quer seja uma organização quer seja a sociedade como 

um todo, lograria a integração da ordem com o progresso, ou seja, seria 

equilibrado, homogêneo e passivel de mudanças, desde que elas sejam 

dirigidas, reguladas e orientadas para um fim predetenninado. llJ 

Para uma sociedade em transformação cada vez mais rápidas, as organizações 

que não acompanham esta marcha com a mesma rapidez ficam a margem da história. 

Esta rapidez necessária para a mudança e o desenvolvimento organizacional é 

melhor compreendida e administrada por colegiados decisores a partir da sociologia! 

administração do conflito. 

a sociologia do conflito se apresenta como antítese da sociologia do 

consenso que demonstra ser incapaz de analisar e explicar os fenômenos 

da contradição e da mudança, por causa da excessiva ênfase que confere a 

115 _ SANDER, Benno. "Consenso e Conflito - Pers,pectivas Analíticas na Pedagogia e na 
Administração da Educacão". São Paulo. Pioneira. 1984. p. 17. 



ordem, à harmonia e à integração. Diante desse fato, a preocupação 

central da sociologia do conflito é a explicação dos fenômenos do poder, 

da mudança social e das contradições que caracterizam a formação e a 

ação dos grupos sociais, das organizações humanas e da sociedade como 

um todo. Com adoção do conflito como fato social central, as noções de 

ordem e progresso do organicismo positivista são substituidas pelos 

conceitos de movimento e transformação. Ao invés de considerar o estado 

de consenso e harmonia como fator de progresso, a sociologia do conflito 

considera o estado de contradição e luta entre diferentes interesses e 

grupos sociais ou organizacionais como fator de transformação social 

organizacional. A dinâmica social não se explica como resultado de um 

consensus universalis, mas sim como conseqüência da tensão entre 

comportamentos tradicionais ou normais e comportamentos novos ou 

estranhos. Ao considerar o conflito como conceito-chove, o processo social 

e organizacional passa a apresentar-se como um jogo de forças 

antagônicas, ao invés de um equilíbrio baseado na integração 

harmônica. 1I6 
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A partir da Escola Estruturalista, fica evidente que é a assunção do conflito e o 

confronto de idéias que verdadeiramente trazem a maturidade e o crescimento pessoal 

e organizacional. 

O consenso verdadeiro vem por uma assunção do conflito, uma ampla 

discussão de idéias e uma negociação para a decisão final. 

Portanto, em decisões colegiadas, principalmente de grupos heterogêneos, é 

importante fugir das armadilhas do pseudo consenso que leva a minoria ou a 

"autoridade" decidir por todo o colegiado. É importante criar um clima favorável ao 

confronto de idéias, o que poderia levar ao verdadeiro consenso, que, ao meu ver, vem 

a partir da administração dos conflitos. 

Esta maturidade de relacionamento intergrupal continua a ser um desafio como 

alvo a ser atingido. 

116 _ Ibid p. 29. 
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Enquanto divergências, e quem sabe até posições, forem direcionadas e 

encaradas pelo aspecto pessoal, o grupo decisor terá a eficácia de suas decisões 

comprometidas. 

2. A PARTICIPACÃO EM DECISÕES COLEGIADAS 

2.1. O Oue é Participacão 

Participação é algo que faz parte naturalmente da vida do homem. Desde o 

momento que temos um agrupamento, temos alguma forma de participação. Sendo o 

homem "um ser social" (Aristótelis) vivendo em comunidades, desde a sua origem 

convive com alguma forma de participação. 

O grau de participação tem se alargado a cada dia devido ao aperfeiçoamento 

das relações sociais e de trabalho. 

Segundo Motta: 

A preocupação com formas participativas de gerência acentuou-se 

ultimamente em função não só da busca de formas mais democráticas de 

administrar, em consonância com a evolução social, mas também da 

tentativa de aumentar a eficácia na gerência do poder e do conflito num 

mundo organizacional cado vez mais complexo. 117 

O alcance dos objetivos e metas empresariais está diretamente relacionado 

com a capacidade das ações gerenciais de atingir uma grau de satisfação de todo o 

corpo empresarial, reduzindo os conflitos organizacionais. 

Nesse contexto, cada vez mais, a negociação e a participação entram em cena 

como peças fundamentais para o sucesso empresarial. 

Logicamente não queremos reduzir os motivos do avanço no grau de 

participação apenas por questões relacionadas ao trabalho, poiS o clamor pelo 

aperfeiçoamento das relações interpessoais e intergrupais, acontece, de maneira cada 

117 _ MOITA, Paulo Roberto. Op. Cit p. 147. 
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vez mais evidente, em todos os seguimentos da sociedade: organizacional, político, 

social e econômico. 118 

o anseio por um grau de participação cada vez maior, está no fato de que, 

muito além da eficácia para solução de problemas, "a participação é uma necessidade 

fundamental do ser humano, como o são a comida, o sono e a saúde". 119 

A participação é o caminho natural para o homem exprimir sua tendência 

inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza 

e o mundo. Além disso, sua prática envolve a satisfação de outras 

necessidades não menos básicas, tais como a interação com os demais 

homens, a auto-expressão, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, o 

prazer de criar e recriar coisas, e, ainda, a valorização de si mesmo pelos 

outros. 120 

Portanto, a participação se justifica na eficiência e eficácia das coisas feitas em 

grupo, bem como pelo fato de ser uma questão intrínseca de cada um de nós, sendo 

necessidade humana e conseqüência do aperfeiçoamento das relações sociais. 

Motta apresenta cinco bases sociais da Participação: 121 

CAUSA CONSEQUENCIA 
" ....• . ,.,. 

.... , ... ........ , .. , ..... 

Democratização das relações sociais. Novo relacionamento social 

mando-subordinado. 

Desenvolvimento da consciência de classe e do Agregação mais 

agrupamento profissional entre trabalhadores. acentuada de interesses. 

Aumento do uiveI educacional Novas aspirações profissionais 

Velocidade das mudanças Desatualização mais rápida 

das estruturas estabelecidas. 

Intensidade da comunicação Acentuação dos mimetismos e pressões ideológicas 

118 -lbid Ibid 
119 _ BORDENA VE, Juan E. Diaz. O Que é Partiipação. Ed Brasiliense, São Paulo. 1987. p.16 
120 _ lbid lbid 
121 _ MOITA, Paulo Roberto. op. cit. p. 148. 
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Democratização das Relações Sociais 

Por democratização das relações sociais, Motta entende que são estabelecidas 

relações cada vez mais democráticas com as pessoas desde a sua infância não apenas 

no relacionamento familiar como na escola, onde a consideração da vontade e 

iniciativa da criança tem sido cada vez mais evidente. 

A assunção de responsabilidades e de poder no processo de tomada de 

decisão ocorre cada dia mais cedo, e de maneira mais ampliada. 122 

Na compreensão de Motta, a democratização organizacional acontece pelas 

pressões a cada dia maiores para que as organizações acompanhem a evolução da 

democratização social. 

Desenvolvimento da consciência de classe e de agrupamentos profissionais. 

Existem fatores de dominação social cuja reação em contrário só é eficaz 

quando tomada coletivamente como classe ou grupo profissional. 

A agregação de interesses tem dado uma consciência de classe cada vez maior 

aos diferentes grupos, reunindo pessoas com bandeiras comuns na busca de satisfação 

de necessidades. 

Essas agregações se dão em tomo, principalmente, de sindicatos, associações e 

partidos políticos, que exercem, pela pressão e exercício do poder, influência na 

democratização e o aumento do grau de participação nas relações sociais. 123 

Aumento do nível educacional 

Na medida em que se aumenta o grau de informação e cultura, também se 

elevam as aspirações e a necessidade de maior autonomia dos trabalhadores. 

A busca de maior poder de decisão se toma mais evidente na medida em que 

se aumenta o nivel educacional. 

122 _ Id Ibid 
123 _ Cf. BERGER, Manfredo. Educacão e Dependência. Rio/São Paulo, Oifel Editora 2 ed 1980. p. 
128/136. 
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Numa instituição de ensmo, como o Izabela, a não participação é uma 

anomalia. Daí a necessidade de se aperfeiçoar cada vez mais os canais de participação 

entre instituição e Conselho e, principalmente, no seu ambiente interno. O que leva a 

pensar que grande espaço hoje ocupado pelo Conselho como órgão decisor, pode ser 

ocupado por grupos decisores internos, que vivenciam o dia-a-dia da organização. 

Velocidade das mudanças 

Com as mudanças cada vez mais rápidas, também cada vez mais rapidamente 

as estruturas organizacionais e os processos se tomam obsoletos e desatualizados. 

As respostas as mudanças devem ser coletivas, com esforços de todos, levando 

à participação. 

Intensidade da Comunicação 

Através dos meios de comunicação, muitos que ficavam alienados, passam a 

tomar conhecimento e a ter acesso a direitos alcançados por outros grupos. 

Pelos meios de comunicação, com o aprofundamento dos debates ideológicos, 

são criadas formas de pressão sobre as organizações na direção do aperfeiçoamento 

do grau de participação. 

2.2. Conceito de Participacão 

Quando procuramos conceituar o que é participação, encontramos uma gama 

de possibilidades. 

Não existe um conceito, mas muitos, dependendo principalmente da ideologia 

de quem está conceituando. 

Nos dicionários, deparamo-nos com conceitos de participação que giram em 

tomo da integração entre os indivíduos e grupos ou entre grupos. 

Daí a compreensão de participação como a cota ou parte de um indivíduo em 

uma atividade grupal, ou como interação dinâmica entre grupos em que um grupo 

influencia e é influenciado por outro grupo. 
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Diante desses conceitos, algumas dúvidas persistem: Até que ponto vaI a 

autonomia dos indivíduos ou grupos em suas atividades ? O grau de participação dos 

indivíduos e grupos no trabalho corresponde à participação no lucro ? Quais são os 

limites da participação ? 

Um encontro realizado em Genebra. em 1967. sobre o tema cone/ui que 

ndo era possível elaborar uma definiçdo uniforme. universalmente aceita. 

já que o tema participaçdo podia ser interpretado de maneira diferente por 

distintas categorias de pessoas. dos diferentes paises e em diferentes 

épocas. LU 

Diferentes autores identificam diferentes concepções sobre participação. 

Mendonça, fazendo referência a Dachler e Wilpert, classifica em 4 categorias 

as concepções sobre participação: Socialista, Democrática, de Relação e 

Desenvolvimento Humano, e de Produtividade e Eficiência. 12~ 

Na ~oncepção socialista, o objetivo maior é criar uma sociedade sem classe, 

sem conflitos e sem a alienação decorrente do capitalismo. 

Segundo essa concepção, os conflitos e a alienação são reduzidos pela 

participação nas empresas inicialmente em comissões de fábricas onde se educam 

para a liderança de uma sociedade socialista. 

Para os socialistas, a verdadeira participação é a sociedade sem classes. 

Na concepção democrática, a participação nas empresas são uma extensão da 

democracia da sociedade civil. 

Nessa compreensão a participação tem que se dar no nível macro e micro da 

organização. 

A concepção democrática, ao contrário da socialista, não tem como objetivo 

maior a sociedade sem classes. 

124 _ MENDONÇA, Luis Carvalheira de. "Participação na Organização: Uma Introducão aos seua 
Fundamentos. Conceitos e Formas". São Paulo: Atlas, 1987. p. 25 
125 _ Cf. MENDONÇA, Luis Carvalheira de. op. cito 
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A concepção das relações e desenvolvimento humanos, tem o enfoque em 

ações gerenciais na organização voltadas para o desenvolvimento dos indivíduos e dos 

grupos. 

Nessa compreensão o enfoque se dá nas questões psicológicas do participante, 

ignorando o conflito de poder e de classes. 

A ênfase principal dessa concepção é que quanto menos alienado for o 

empregado, mais produtivo e melhor cidadão ele será. 

A concepção da Produtividade e Eficiência tem o seu enfoque, como o nome 

sugere, nas tarefas, visando ao conteúdo do trabalho 

A participação nessa compreensão, tem como objetivo maior a produtividade e 

eficiência e não as questões humanas dos empregados. 

Portanto a compreensão da participação passa por uma síntese das quatro 

concepções abordadas, uma vez que hoje é bem evidente a necessidade de 

participação e comprometimento dos empregados com os resul~ados da organização 

em termos de eficiência, eficácia e efetividade, bem como nos lucros (relevância). 

2.3. Formas de Participacão 

Podemos ver as formas de participação sobre diversos enfoques. Bordenavel26 

divide em: 

- Micro e macorparticipação; 

- Participação direta e indireta; 

- Participação imposta, voluntária e concedida. 

Ainda Bordenave, citando A. Meister, afirma que: 

A microparticipaçdo é a associação voluntária de duas ou mais pessoas 

numa atividade comum na qual elas não pretendem unicamente tirar 

beneficios pessoais e imediatos. 127 

126 _ Cf. BORDENA VE, op. cit p.21-30. 
127 _ Ibid p. 24 
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A participação em nível mIcro se dá, por exemplo, na família e nas 

associações. 

A macro participação implica nas intervenções "nas lutas sociais, econômicas 

e políticas de seu tempo" .128 

A macro participação, isto é, a participação macrossocial, compreende a 

intervenção das pessoas nos processos dinâmicos que constituem ou 

modificam a sociedade, quer dizer, na história da sociedade. Sua 

conceituação, por conseguinte, deve incidir no que é mais básico na 

sociedade, que é a produção dos bens materiais e culturais, bem como sua 

administração e seu usufruto. 129 

Bordenave, novamente, citando Satira Bezerra Ammann: 

Participação social é o processo mediante o qual as diversas camadas 

sociais têm parte na produção, na gestão e no usufruto dos bens de uma 

sociedade historicamente determinada. 130 

Na participação direta, o indivíduo está diretamente relacionado com o 

processo decisório, sem intermediários. Como exemplo podemos citar: o 

planejamento participativo, os círculos de controle da qualidade, os processo grupais 

para decisão e ação. 

Na participação indireta, o indivíduo se faz representar por outros. 

A participação imposta são as obrigações para fazer parte de um grupo. Temos 

como exemplo em nossa realidade o sujeitar dos alunos à disciplina das escolas, o 

voto obrigatório, o serviço militar, etc. 

A participação voluntária se dá quando o indivíduo pode optar por fazer ou 

não parte de um grupo. Por exemplo: partidos políticos, sindicatos, associações 

128 _ Id Ibid 
129 _ Id Ibid 
130 -Ibid p. 25 
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profissionais, igreja, cooperativa, etc .. Inclui-se nessa categoria também a participação 

como sócio em um negócio ou o ingresso em uma empresa .. 

A participação concedida vem pelos espaços conquistados em uma dada 

situação, como, por exemplo, a participação nos lucros de uma determinada 

organização. 

2.4. Graus de Participacão 

A questão dos limites da participação consiste na realidade no ponto 

fundamental da relação grupal, pois, no caso de um Conselho Diretor, ao entendermos 

o grau da sua participação nas decisões da Instituição, estaremos entendendo também 

a sua competência e o seu papel como órgão colegiado decisor. 

Sobre os graus e os níveis de participação, Bordenave afirma: 

Silo questões-chave na participação num grupo ou organização: qual é o 

grau de controle dos membros sobre as decisões; quilo importantes silo as 

decisões de que se pode participar. 

No caso do controle. evidentemente nilo é igual os membros 

participarem de atividades decididas pelo próprio grupo e participarem 

duma atividade controlada por outro ou outros. 131 

Tannenbaum e Schmidt 132 abordam a questão da escolha de um padrão de 

liderança, pensando na relação chefe x subordinado. Na realidade, o estudo enfoca a 

questão da participação de um grupo decisor (empregados) e um executivo (chefe), 

cuja relação, cremos, podemos adaptar para relações similares dentre Conselhos 

Diretores (grupos decisores) e Reitores (executivos). 

Numa primeira vista pode parecer uma anomalia, pOIS na relação de 

Tannenbaum e Schmidt o grupo estaria subordinado ao executivo e no caso dos 

131 _ BORDENA VE, Juan E. Diaz. op. clt. p 30 
132 _ TANNENBAUM, R, SCHMIDT, W.H .. "Como Escolher Um Padrão de Liderança". IN: 
BALCÃO, Yolanda Ferreira. CORDEIRO, Laerte Leite. "O Comportamento Humano na Empresa". 
Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas. 3ª. ed. 1977. p. 173-191 
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Conselhos Diretores os executivos é que são subordinados. Mas, pela própria natureza 

da dinâmica dos Conselhos, os Reitores é quem dão o ''tom'' das decisões. 

Portanto, inspirando em e adaptando Tannenbaum e Schmidt 133, vemos o grau 

de participação nos Conselhos Diretores sob três aspectos: 

1) A partir da situação. 

2) A partir do comportamento do Executivo (Reitor). 

3) A partir do comportamento do grupo decisor (Conselho Diretor) 

1) A Partir da Situação. 

As questões que envolvem a situação também influencia muito na relação de 

participação do Conselho Diretor. Algumas dessas situações são: 

a) O Tipo de Organização. 

Assim como os indivíduos, as organizações têm valores e tradições que 

inevitavelmente influenciam o comportamento dos que nelas trabalham. 

Esses valores e tradições silo comunicados de muitas maneiras, 

pelas descrições de cargos, pela formulaçilo da politica e pelas 

declarações dos altos dirigentes da empresa. /34 

A questão cultural das instituições metodistas tem sido um trunfo para os que 

nela trabalham e não querem a interferência da Igreja através de seus Conselhos 

Diretores. É comum ouvir expressões do tipo: 

o Conselho Diretor é um elemento estranho à instituiçilo e por mais que se 

reúna com mais freqüência será sempre um elemento estranho à 

instituiçilo. 13j 

Isso nos coloca numa grande crise existencial como instituição educacional e 

como Igreja: quer dizer que para se poder participar e formular proposta com uma 

133 -lbid p. 182. 
134 -lbid p. 186. 
135 _ Já ouvido por diversas vezes de administradores escolares metodistas e recentemente, no mês de 
setembro de 97, em conversa com o Reitor do Izabela. 



81 

comunidade tem que se fazer parte dela ? Como ficam os projetos que professores 

fazem junto a comunidades carentes das quais não fazem parte ? Como fica, nessa 

ótica, a participação de professores nas propostas para as comunidades se muitos 

moram distantes das quais dão aulas? Como fica a idéia de uma Igreja conexional em 

que nos Concílios decidimos a vida da Igreja composta de comunidades das quais a 

maioria dos conciliares não fazem parte? Esse argumento não seria em parte um 

mecanismo coorporativista de defesa de interesses do pessoal interno? Não seria uma 

forma indelicada de dizer que a Igreja como um todo não pode ter uma proposta 

educacional para as comunidades onde estão inseridas as suas escolas ? Para mudar 

esse discurso, é só ir mais fundo nele e se defender a idéia que para os cargos 

estratégicos não seja necessário ser membro da Igreja Metodista. Aí muitos 

defensores daquela idéia já não iriam aderir, pois se veriam ameaçados não mais por 

possíveis concorrentes da Igreja mas da comunidade interna da instituição. A minha 

experiência de Igreja e de Conselho me leva a crer que na realidade o que está por trás 

de questões como esta é o poder e a manutenção do "status quo" e que os objetivos da 

maioria que defende essas idéias não são tão nobres e missionários como parecem. 

A questão da autonomia das escolas Metodistas tem sido objeto de trabalhos 

de diversas pessoas. Todos os trabalhos que conheço foram elaborados por pessoas 

que trabalham em instituições metodistas, a partir da lógica interna das instituições. 

Como Igreja eu me pergunto: seria bom uma autonomia numa Alemanha nazista onde 

o pouco de consciência critica vinha de convicções externas, para além das 

instituições? no tempo da ditadura militar, apesar da conivência da Igreja, as escolas 

confessionais por terem uma identidade religiosa, não deram uma contribuição muito 

boa a partir das suas convicções vindas da Igreja mantenedora ? 

Se a autonomia das escolas Metodistas é pensando em termos de filosofia 

da educação. eu vejo que elafica com problema grave porque a qualidade 

de um ensino confessional é melhor no caráter humanista e é mais voltado 

para o bem estar da sociedade que a Igreja procura desenvolver. Então se 

há autonomia filosófica nós poderiamos ter uma escola onde a Igreja não 

daria as diretrizes para a parte transformadora da escola e da ideolOgia 



que ela vai desenvolver. Se a autonomia gira em tomo da economia, nós 

temos um problema sério pois o patrimônio é da Igreja. 136 
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Com certeza, com raríssimas exceções, no caso das instituições metodistas, 

particularmente do Izabela, a proposta educacional da Igreja, em seus aspectos 

filosóficos e ideológicos, é muito mais avançada e comprometida com a 

transformação social do que o que se vê no desempenho e na prática cotidiana das 

instituições de ensino. 

Na realidade uma escola confessional metodista não pode ser fechada em si 

mesma, apenas no seu ambiente interno, sem a interferência da Igreja, pois ela foi 

fundada dentro do contexto missionário da Igreja e não para servir apenas aos 

interesses do seu público interno e das famílias que matriculam seus filhos na 

instituição. O compromisso educacional metodista, pelas sua doutrina social, explícita 

em seus documentos, tem um compromisso grande com aqueles que não podem estar 

dentro das nossas escolas, por isso a lógica das decisões muitas vezes foge à lógica 

interna da instituição. Essa lógica diferente, na realidade, é a grande contribuição que 

o Conselho Diretor pode dar nas decisões estratégicas das instituições Metodistas. 

b) Eficiência grupal. 

Pode-se esperar que um grupo de pessoas com experiência e interesses 

semelhantes trabalhe mais rápida e facilmente porque terá problemas 

menos complexos de comunicação. 

O grau de confiança que os membros têm em sua capacidade de 

resolver problemas em conjunto é, também, consideração básica. 

Finalmente, variáveis grupais tais como coesão, tolerância, aceitação 

mútua e homogeneidade de propósitos, exercerão influência sutil mas 

poderosa sobre o funcionamento do grupo. J37 

136 _ Rev Westem Clay Peixoto. Entrevista no dia 04/ 08/96. 
137 _ Ibid P 187. 
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c) O Problema. 

A crescente complexidade dos problemas de uma instituição de enSInO, 

exigem cada vez mais especialistas que tenham conhecimento e experiência em 

educação e administração. 

Se o administrador tem a maior experiência e os dados para resolver 

determinado assunto, ele poderá mais facilmente analisá-lo .. 138 

Nesse caso muitas vezes é realmente perda de tempo tentar dividir o problema 

e simjá apresentar possíveis soluções para a deliberação do Conselho. 

Mas cabe ao Reitor e a cada Conselheiro: 

A questão chave é: terei ouvido as idéias de todos os que têm os 

necessários conhecimentos para fazer uma contribuição significativa à 

solução deste problema? 139 

Acrescentaria ainda as seguintes questões que devem estar presentes na mente 

dos decisores: estou contemplando a vontade da Igreja a quem represento nesta 

decisão? Ou estou apenas aproveitando as oportunidades para realização de projetos 

pessoais? 

o projeto da Igreja é coletivo. E quando falamos em projetos coletivos não 

há lugar para projetos pessoais. 140 

d) A Premência de Tempo. 

É difícil ser um Conselho participativo, como o do Izabela, que reunI-se 

apenas quatro vezes por ano. As questões tem que serem resolvidas rapidamente, o 

que leva a cultura de tomar decisões sem muita participação. 

138 -Ibid p. 188 
139 _ Id Ibid 
140 _ Acir Goulart. Entrevista: 23 /0297 
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2) A Partir do Comportamento do Executivo (Reitor). 

O executivo, ao dividir o conhecimento técnico, a informação e, 

conseqüentemente, o poder decisório com o Conselho, se o faz, faz a partir de "suas 

forças internas", que podem ser: 

a) Seu sistema de valores. 

Em que situações o Conselho deve ser plenamente informado e capacitado 

para, até se for o caso, decidir diferente do que ele almeja. 

b) Sua confiança no desempenho do Conselho. 

A questão principal que coloca é: quem está melhor qualificado para tratar 

deste problema ? Muitas vezes ele pode, justificadamente, ter mais 

confiança em sua própria capacidade do que na do grupo. 141 

c) Sua inclinações pessoais a respeito da participação e da liderança. 

Há administradores que parecem funcionar mais à vontade como lideres 

altamente diretivos. Resolver problemas e dar ordens é-lhes fácil e natural. 

Outros administradores parecem funcionar mais confortavelmente quando 

integrados num grupo, onde estejam, continuamente, partilhando suas 

funções. 142 

d) Seus sentimentos de segurança numa situação incerta. 

O administrador que abandona o controle do processo de decisão reduz, 

em conseqüência, a possibilidade de prever o resultado dela Alguns 

administradores têm maior necessidade de previsão e estabilidade. 143 

141 _ TANNENBAUM, R, SCHMIDT, W.H. op. cit. p. 183. 
142 _ Ibid p. 183 
143 _ Id Ibid 
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No Izabela a imagem do Reitor é extremamente forte. Como nunca vi em 

organização alguma. O Reitor é muito respeitado e considerado por todos como um 

homem sensível, extremamente competente, justo, que sabe decidir na hora certa o 

que é melhor para todos. 

No início de 1997, conversando com uma funcionária que estava mudando de 

sala, despretensiosamente perguntei se havia sido promovida. Para minha surpresa ela 

falou que não sabia ao certo ainda, mas que desejava muito a promoção. Quando 

perguntei porque ela não buscava esclarecimento com o Reitor, ela respondeu que não 

questionava este tipo de coisa pois ele sabia perfeitamente o que era melhor para ela e 

se tivesse realmente chegado a hora a promoção sairia, caso contrário seria melhor 

mesmo que esperasse, pois ela confiava integralmente no Reitor. 

O Reitor tem sido uma pessoas inquestionável no Conselho Estadual de 

Educação, onde é membro há 24 anos e presidente já há oito anos. Igualmente como 

membro do Conselho Nacional de Educação, onde também é de muito destaque e 

respeito. Parece que isso "intimida" um pouco a participação dos membros do 

Conselho na direção de possibilidades de discordância em questões estratégicas da 

instituição. No inconsciente de muitos conselheiros pode estar a mesma compreensão 

de que ele sabe o que é melhor para nossas decisões, mais do que nós mesmos. 

Vale ressaltar que quando acontece uma discordância da idéia do Reitor, o que 

é muito raro, ele, com muita dedicação e com reconhecimento de seu papel de 

preposto do Conselho, tem executado a decisão com o mesmo brilhantismo que o 

caracteriza na direção da instituição. 

Com certeza, se o Conselho Diretor prefere não participar tanto quanto 

deveria, é mais por decisão dos Conselheiros do que por possíveis manobras do 

executivo. É mais cômodo apenas homologar decisões de alguém tão respeitado e de 

sucesso administrativo e receber também os louros pela boa administração, do que 

arriscar participar e levar a decisões não satisfatórias para os Conselheiros. 

Certa vez escutei um ditado popular que diz: "se duas pessoas concordam em 

tudo, uma delas é dispensável". 

Com todo o brilhantismo do Reitor, ficam as perguntas no ar: uma só pessoa é 

capaz de representar integralmente a vontade da Igreja que tem 18.000 membros na 
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Região a quem a instituição se subordina ? Se é apenas para concordar e não 

enriquecer as decisões com outras possibilidades, para que a presença de um Conselho 

Diretor ? Não seria mais eficaz se não houvesse Conselho a quem o Reitor se 

reportaria ? A presença de Conselheiros que representam as diferentes tendências 

ideológicas e teológicas da Igreja não deveria se expor mais para ennquecer as 

decisões, representando melhor os membros da Igreja que os elegeu ? 

3) O Grau de Participação A Partir do Comportamento Grupo 

O grupo assume suas responsabilidades de participação naturalmente se os 

seus membros: 

- Tiverem necessidades relativamente grande de liberdade. 

- Tiverem disposição para assumir responsabilidades pela tomada de 

decisões: para muitos é mais fácil não se comprometer com decisões. 

- Tiverem grande segurança na incerteza: toda decisão pressupõe um grau 

de incerteza. Quanto mais se conhece a questão a ser decidida, mais 

aumentado é o campo de certeza da escolha. 

- Tiverem interesse no problema e sentirem que é importante. 

- Compreenderem e identificarem o problema com os objetivos da 

organização. 

- Tiverem conhecimentos e experiência necessários para resolver o 

problema. 

- Aprenderem a esperar participação nas decisões. 

Neste último quesito, Tannenbaum e Schmidt afirmam: 

As pessoas acostumadas a liderança forte. quando subitamente solicitadas 

a participar de forma mais intensa do processo de decisiJo. ficam. 

freqüentemente. chocadas com a nova experiência. Por outro lado. pessoas 

que desfrutam de grande liberdade ressentem-se quando o novo chefe 

começa a tomar sozinho as decisões. 144 

144 _ T ANNENBAUM, R, SCHMIDT, W.H. op. cit p. 185. 



87 

No Conselho do Izabela, temos que ter muita paciência para tentar fazer as 

pessoas pensarem a instituição, pois nos acostumamos a não ter que realmente tomar 

decisões. Quando chamados para isto, geralmente os membros tentam se esquIvar 

devido ao temor de decidir errado e comprometer o futuro da instituição. 

Devido ao despreparo do Conselho Diretor do Izabela e o brilhantismo, 

liderança e respeito que o Reitor adquiriu não apenas na educação metodista, como 

nos meios educacionais de Minas Gerais e do Brasil, a relação Conselho x Reitor se 

inverteu, ficando o Conselho aguardando orientação e homologando, com raríssimas 

exceções, os encaminhamentos do Reitor. 

Sobre esta questão, o Rev Westem Clay, Vice-Presidente do Conselho, 

observa: 

A dinâmica do Conselho é extremamente rotineira, o que dificulta a 

aproximação do conselho com a finalidade da instituição. Vejo a dinâmica 

atrapalhada pelo vício que o Conselho tem, pois estamos numa instituição 

que tem uma direção de 30 anos e isto viciou todo o trabalho do Conselho 

como o trabalho também da administração. Esta sistemática é viciada 

porque a gente já entra dentro de um esquema que é diftcil de alterar. 

Os cursos têm sido decididos pela Reitoria, o Conselho simplesmente dá o 

aval, o que não deveria acontecer. Estes cursos estão respondendo ao 

mercado e nem sempre à necessidade da Igreja em relação à sociedade e 

da exigência desta sociedade para com a proposta da Igreja.. 145 

Essa posição também é compartilhada pelo Prof Carmelindo Rodrigues da 

Silva, membro atual do Conselho: 

O Conselho Diretor só fica fazendo mais ou menos aquilo que o Reitor 

traz. Trouxe, nós discutimos. 146 

Na percepção da Profª. Márcia Flóri Maiel de Oliveira Canan, Secretária do 

Conselho: 

145 _ Rev Westem Clay Peixoto. Entrevista no dia 04 /08/96. 



A coisa vem muito mastigada, as reuniões são muito distantes e a gente não 

corre atrás. 

O Conselho Diretor acaba sendo figurativo. Tem porque tem que ter. /47 

88 

No gráfico de Taunerbaum e Schmidtl48
, adaptado à relação Conselho Diretor 

x Reitor, assim percebemos os graus e níveis de participação: 

C REITOR 
O 

N 

T 

R 

O 

L 

E 

(1) 

MEMBROS 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) O Reitor toma a decisão e comunica-a. 

(2) O Reitor ''vende'' sua decisão e o Conselho homologa. 

(3) O Reitor apresenta uma decisão tentativa, mostrando possibilidades de 

modificação. 

(4) O Reitor apresenta alternativas, responde perguntas e o Conselho toma a 

decisão. 

(5) O Reitor apresenta o problema, o Conselho abre alternativas e toma uma 

decisão. 

(6) O Conselho Diretor identifica o problema, o Reitor informa tecnicamente 

e o Conselho toma a decisão. 

(7) O Conselho Diretor define o que decidir, os limites e toma a decisão. 

Devido à natureza da instituição, o item (1) só deve acontecer nas decisões de 

execução, não estratégicas. 

146 _ Prof. Carmelindo Rodrigues da Silva. Entrevista em novembro de 1996. 
147 _ Profª. Márcia Flóri Maciel de Oliveira Canan. Entrevista em 07111/96. 
148 _ TANNENBAUM, R, SCHMIDT, W.H. op. cit. p. 191. 



o Conselho Diretor toma decisões em nível de confiabilidade. Porque na 

verdade o Conselho, do jeito que nós t~mos hoje, ele não tem condição de 

acompanhar passo a passo a vida da instituição. Você chega para uma 

reunião onde se passa algumas horas e as decisões são tomadas a nível 

informativo mesmo. Se tem um bom executivo, confiável, você decide e 

acerta. Se tem um executivo complicado, tomam-se decisões 

complicadas. /49 
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Portanto, a partir da nossa prática em 10 anos deste Conselho, eu diria que o 

Reitor, apesar de mostrar abertura para modificações, geralmente ''vende'' suas 

decisões e o Conselho homologa. O que em certos aspectos tem sido muito bom para 

a eficiência da Administração, pois, dentro da sua ótica, da sua ideologia e da sua 

experiência, o Reitor é uma pessoa notável e de um domínio da situação 

administrativa do Izabela como poucos administradores em outras organizações. 

Mas ainda assim cabem algumas indagações: será que os rumos traçados pelo 

Reitor para o Izabela, apesar do sucesso administrativo, seriam a única forma de 

êxito? Seriam as decisões do Conselho Diretor que pudessem contrariar as do Reitor, 

sobre a vida e futuro da instituição, necessariamente motivos de crise na instituição, 

principalmente financeira ? Ao se limitar a homologar os Conselheiros eleitos não 

estariam impedindo outros de fazerem diferença, abrindo novos horizontes para a 

instituição ? Com esse comportamento omisso, o Conselho não estaria representando 

mal a Igreja que a ele confia o mandato e as decisões em seu nome ? Ou a Igreja 

prefere omissão do que correr o risco de gerar crise por ter pessoas discordando de 

tão notável administrador que, afirmamos novamente, com muita competência e 

seriedade, tem cumprido eficientemente o seu trabalho? 

Acredito que concordaríamos em quase todas as questões que fossem 

encaminhadas, mas é notório a falta que faz a abertura de mais alternativas em cada 

possibilidade de encaminhamento. Seria até mesmo de se esperar que o Conselho 

pudesse, por si só, levantar problemas e pedir esclarecimento técnico do Reitor para 

tomar decisões. Mas a prática atual está longe disto. 

149 _ Rev Olívio Andrade Silva. Entrevista no dia 21/10/97. 
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No atual mandato, os encaminhamentos têm sido na direção de quebrar 

paradigmas e tentar acabar com a lógica do 'lrazer pronto", mas tem sido muito 

dificil e sempre nos deparamos com a idéia de transferir as decisões. Particularmente 

no encaminhamento das intenções do Conselho para o Planejamento Estratégico, 

fizemos questão de começar levantando o que o Conselho pensa e contempla para o 

futuro do Izabela. A idéia era fazer esse levantamento e encaminhar para a 

administração fazer o Planejamento levando em conta estas diretrizes. O que 

conseguimos foi transferir para um grupo de trabalho para trazer pronto para o 

Conselho homologar ou modificar algumas coisas. 

Cheguei até a escutar um Conselheiro resmungar: ''Planejamento. Hum ! 

quem planeja é o Reitor". Parece que não está claro na cabeça de todos que o 

Planejamento é do executivo, mas com as diretrizes do Conselho. O fato do Conselho 

historicamente ter assumido um comportamento omisso nas diretrizes, não significa 

que isto deixa de ser sua atribuição, tomando ilegítima essa intervenção. 

O Planejamento Estratégico mais ainda deve ú~r a participação não apenas do 

Conselho, mas do próprio órgão que representa o Concílio que nos elegeu. Isto 

porque o Izabela cumpre a missão educacional não apenas de seu público interno, 

mas da Igreja Metodista, cuja Região a quem se subordina conta com mais de 18.000 

membros. 

Pedimos sugestões e manifestação do que esperava do futuro da instituição à 

Mesa da IV Região Eclesiástica da Igreja Metodista, órgão que representa o Concílio 

Regional no seu interregno, e, para surpresa minha, nada foi encaminhado como 

resposta. 

Se seguirmos apenas a lógica do Reitor ou dos grupos internos da instituição, 

quem responderá pela liderança da expansão educacional da Igreja Metodista nos 

Estados de Minas Gerais e Espírito Santo? Uma vez que metodismo e educação 

historicamente, e essencialmente, não se separam, não seria oportuno abrir escolas e 

faculdades em cidades pólos do metodismo como Governador Valadares-MG, 

Vitória-ES e outras cidades ? O Izabela não poderia participar com outras 

instituições de um projeto "conexional" de expansão? não estaria na hora de pensar 

em viabilizar uma faculdade de FilosofialTeologia, uma vez que somos 
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confessionais, mesmo que fosse um curso deficitário, resolvendo um grande 

problema atual da Igreja ? Os grupos internos teriam sensibilidade de perceber a 

importância estratégica dessas iniciativas para a Igreja, a quem as escolas 

pertencem? 

A prática tem me mostrado que a tendência dos grupos internos é garantir a 

eficiência administrativa o que levaria evitar discussões nessas direções. 

O Conselho, por sua vez, juntamente com a Mesa da IV Região, prefere não 

levantar a possibilidade de gerar uma crise com estas discussões e os problemas, 

principalmente com a formação teológica da Igreja, continuam. 

Por isso fica notória a necessidade do Conselho Diretor participar mais das 

decisões estratégicas do Izabela, abrindo opções de discussão que estejam para além 

da lógica interna de instituição, mas a partir da lógica da Igreja e da Missão. 

2.5. Outras Considerações Sobre Participacão 

As considerações que fazemos, são adaptações de "alguns princípios da 

participação" apresentados por Bordenave1SO
: 

1) A PARTICIPAÇÃO É UMA NECESSIDADE HUMANA E, POR 

CONSEGUINTE, CONSTITUI UM DIREITO DAS PESSOAS: O Ser 

Humano possui muitas necessidades, não apenas as básicas, como alimento, 

sono, proteção e a saúde, como também necessidades como: 

o pensamento reflexivo, a autovaloraçdo, a auto-expressão e a 

participação... . .. Privar os homens de satisfazerem estas necessidades 

equivale a mutilar o desenvolvimento harmônico de sua personalidade./J
/ 

Em uma instituição de ensino confessional, como no caso do Izabela, não 

criar condições para o desenvolvimento da participação é uma incoerência 

ISO _ BORDENA VE, Juan E. Díaz. op. cit. p.76-8O 
151 _ Ibid p. 76-n 
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entre a prática e o discurso da mantenedora e os princípios que regem a 

instituição. 

2) A PARTICIPAÇÃO mSTIFICA-SE POR SI MESMA, NÃO POR SEUS 

RESULTADOS: pois é uma necessidade e um direito do ser humano, ainda 

que no exercício deste direito a eficácia das decisões fique comprometida. 

ela deve ser promovida ainda quando dela resulte a rejeição dos objetivos 

estabelecidos pelo promotor ou uma perda da eficiência operativa .. 152 

No caso do Izabela, certamente o aumento no grau de participação do 

Conselho nas decisões, principalmente estratégias, num primeiro momento, 

poderá reduzir a eficiência e a eficácia das decisões. 

3) A PARTIIPAÇÃO PODE RESOLVER CONFLITOS MAS TAMBÉM 

PODE GERÁ-LOS: a participação traz uma maneira mais desenvolvida de 

resolver problemas e isso quer dizer a possibilidade de gerar conflitos e não 

trazer a paz e a harmonia 

Os grandes inimigos da participação (externos e internos) é a nossa cultura de 

"sociedade classista e hierárquica" onde o debate com inferiores na escala de 

autoridade nem sempre é aceito. 

4) É UM PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA 

CRÍTICA E DE AQUISIÇÃO DE PODER: a participação leva a 

descentralização e a distribuição de poder. Portanto, participar é dividir e 

compartilhar o poder antes centrado numa autoridade. 

A participação transforma pessoas passivas e conformistas em pessoas ativas 

e críticas. 

152 _ Ibid p. 77 
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5) A P ARTICIP AÇÃO LEVA À APROPRIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

PELO GRUPO: ao participar do planejamento e execução de uma atividade 

ou processo, o grupo ele se sente parte integrante do mesmo e co-responsável 

pelo seu sucesso ou fracasso. 

Quando as pessoas o consideram "seu", um projeto participativo deixa de 

depender de estímulos e o processo continua ainda que se retirem "as fontes 

externas de assistência". 

6) A P ARTIIP AÇÃO É ALGO QUE SE APRENDE E APERFEIÇOA: A 

participação não é algo que se nasce com a pessoa, mas que se aprende, pois 

ela é uma "necessidade natural" do ser humano. 

É preciso criar oportunidades de participação para que se desenvolva a 

habilidade de praticá-la. 

Com a prática e a autocrítica, a participação vai se aperfeiçoando, 

passando de uma etapa inicial mais diretiva a uma etapa superior de maior 

flexibilidade e autocontrole até culminar na autogestlJo .. m 

7) A PARTICIPAÇÃO PODE SER PROVOCADA E ORGANIZADA, SEM 

QUE ISTO SIGNIFIQUE NECESSARIAMENTE MANIPULAÇÃO: 

Quando um grupos não está acostumados à participação, pode ser necessário 

induzi-los à mesma. 

Ao induzir pode haver intenções de manipular o grupo, mas também pode 

haver um desejo honesto de ajudar a iniciar um processo que vai continuar de 

maneira cada vez mais autônoma. 

A partir de 1996, no Izabela, iniciamos uma tentativa de aumentar o grau de 

participação dos Conselheiros, forçando um pouco para a saída do 

comodismo de deixar de decidir e tentando ao máximo compartilhar 

informações. 

153 -Ibid p. 78 
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8) A PARTICIPAÇÃO É FACILITADA COM A ORGANIZAÇÃO, E A 

CRIAçÃO DE FLUXOS DE COMUNICAÇÃO: a comunicação é 

estratégica na participação, e na eficácia das decisões colegiadas. 

A participação numa tarefa coletiva se toma mais eficiente com a distribuição 

de tarefas e a na colocação dos talentos, experiências, conhecimentos, 

interesses e dos esforços individuais, bem como dos recursos, na direção dos 

interesses coletivos. 

A participação requer, também, "meios de expressão e troca". Se faz 

necessário que se aprenda a se comunicar e "a usar bem diversos meios de 

comunicação e métodos de discussão e debate que sejam produtivos e 

democráticos". 154 

9) DEVEM SER RESPEITADAS AS DIFERENÇAS INDIVIDUAIS NA 

FORMA DE PARTICIPAR: a maneira de participar é peculiar de cada 

pessoa. 

o sucesso da participação descansa em parte no aproveitamento da 

diversidade de "carismas", sem exigir comportamentos uniformes e pouco 

naturais das pessoas. ISS 

10) NÃO SE DEVE "SACRALIZAR" A PARTIIPAÇÃO: ELA NÃO É 

PANACÉIA NEM É INDISP ANSÁ VEL EM TODAS AS OCASIÕES: a 

participação não deve ser confundido com "assembleísmo". 

Portanto, participação não quer dizer que todos devem participar em tudo, 

todo o tempo. Isto pode levar a ineficiência e anarquia. 

O próprio grupo deve decidir quando todos devem participar ou para quais 

membros devem ser delegadas as atividades. A participação pode e deve levar 

a delegação e a representação. 

154 _ Ibid p. 79 
155 _ Id Ibid 



CAPÍTULO IH 

A CONCEPÇÃO DE CONSELHOS DIRETORES 

1. Estrutura Organizacional - O Processo Decisório nas Instituições Regionais 

Metodistas de Ensino. 
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A Igreja Metodista se organiza de maneira conexional, semelhante à forma 

Federativa de Governo. 

Essa organização se divide em três níveis: Superior, Intermediária e Básica, 

assim especificada nos Cânones (Leis Ordinárias da Igreja que complementam a sua 

constituição): 

DA ES1RUTURA ADMINISTRATIVA 

Art. 53 - A administração da Igreja Metodista é estruturada em três 

níveis, a saber: 

1. Administração Superior, exercida pelo Concílio Geral e ColégiO 

Episcopal; 

2. Administração Intennediária, exercida pelos Concílios Regionais; 

3. Administração Básica, exercida pelos Concílios Locais. ,,/56 

DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Do Concílio Geral 

Art. 54 - O Concílio Geral é o órgão superior de unidade da Igreja e 

suas funções legislativas, deliberativas e administrativas. JJ7 

DA ADMINISTRAÇA-O INTERMEDIARIA - Do Concílio Regional 

Art. 96 - O Concilio Regional é o órgão deliberativo e administrativo 

de uma Região Eclesiástica. /58 

DA ADMINISTRAÇA-O BASICA - Do Concílio Local 

Art. 125 - O Concílio Local é o órgão deliberativo e administrativo da 

Igreja Local. lJ9 

156 _ Cânones da Igreja Metodista. São Paulo. Imprensa Metodista. 1991. p. 159. 
157 _ Ibid p. 163 
158 _ Ibid p. 191 
159 _ Ibid p. 218 
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No que se refere à Administração Intermediária, a Igreja Metodista no Brasil 

se divide em 8 Regiões Eclesiásticas, cada uma presidida por um Bispo, da seguinte 

forma: 

1) I Região: Estado do Rio de Janeiro. 

2) TI Região: Estado do Rio Grande do Sul. 

3) m Região: A Grande São Paulo e o Leste do Estado de São Paulo. 

4) IV Região: Espírito Santo e Minas Gerais (exceto Triângulo Mineiro e Sul). 

5) V Região: Triângulo Mineiro, Sul de Minas Gerais, Oeste de São Paulo, 

Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. 

6) VI Região: Paraná e Santa Catarina. 

7) Região Missionária do Nordeste (REMNE): Região Nordeste. 

8) Região Missionária do Norte: Região Norte, Mato Grosso e Tocantins. 

As instituições de ensino da Igreja Metodista, quando universitárias, estão 

subordinadas diretamente ao Concílio Geral. Quando não universitárias, estão 

subordinadas aos Concílios Regionais da área geográfica onde estão localizadas. 

O Izabela está subordinado ao Concílio da IV Região Eclesiástica. 

Para desenvolvimento e integração das instituições de ensino da Igreja, em 

1967 foi criado o Conselho Geral de Instituições Metodistas (COGEIME), que não 

tem poder decisório sobre as instituições, apenas as congrega para aperfeiçoamento e 

troca de experiências entre os dirigentes de escolas, Reitores ou Diretores Gerais e 

Presidentes de Conselhos Diretores. 

Sobre as instituições, como no caso do Izabela, os Cânones registram: 160 

1) Que as Instituições de Ensino da Igreja são organismos estabelecidos e 

institucionalizados para realização da Missão, segundo os documentos que 

definem a filosofia da ação educacional Metodista, a saber: ''Plano para a 

Vida e a Missão da Igreja Metodista" e "Diretrizes para a Educação da 

Igreja Metodista". 

2) Os Conselhos Diretores dirigem, supervisionam e controlam. 

160 _ Cf. Cânones da Igreja Metodista. op. cit p.239. 
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3) Os Conselhos Diretores são compostos por membros da Igreja Metodista 

eleitos pelo respectivo Concílio com mandato gratuito, predominantemente 

especialistas na área da instituição. 

4) Os Conselhos Diretores tem como competência: estabelecer a política a ser 

observada e aprovar os planos de trabalho, designar o(a) Reitor(a) e outros 

cargos de confiança previstos nos Estatutos. 

5) As instituições têm estatutos aprovados pelo seu Concílio onde serão 

definidos foro, competência, finalidade, jurisdição e outros segundo a lei, e 

seus regulamentos gerais, igualmente aprovados pelo seu Concílio, que os 

altera por iniciativa própria ou por proposta dos seus respectivos Conselhos 

Diretores. 

6) Os serviços das Instituições integram o Planejamento e o Programa de 

Atividades do Concílio respectivo, com a definição de sua participação e 

responsabilidade. 

7) Os Concílios determinam a contratação de serviços de auditoria externa, 

com a finalidade de acompanhar, avaliar e controlar a gestão das 

instituições, segundo os parâmetros e orientações por eles estabelecidos 

para cada uma delas, às expensas das mesmas. 

As instituições de Ensino, de personalidade jurídica, , além do Conselho 

Diretor, são acompanhadas por um Conselho Fiscal, composto de três membros, com 

pelo menos um contabilista, "eleitos pelo Concílio a que estiver subordinada a 

instituição, cujas funções de fiscalização são definidas pelo Colégio Espiscopal".161 

Do Concílio Regional, no Regimento da IV Região Eclesiástica, encontramos 

apenas o Artigo 16 que regulamenta o Artigo 151, Parágrafo 13, estabelecendo 

parâmetros e orientações para a contratação de auditorias externas para as instituições 

de ensino da Região, e, no que couber, aos Conselhos Fiscais. 

161 _ Id Ibid 
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No Estatuto do Izabela temos: 162 

1) A administração do lzabela é exercido em dois níveis: pelo Conselho 

Diretor, com funções normativas, deliberativas e de controle; e pelo Reitor, 

com funções de planejamento e execução. 

2) O Izabela é dirigido, supervisionado e controlado por um Conselho Diretor. 

3) O Conselho Diretor é constituído de sete membros metodistas professos há 

mais de quatro anos, civilmente capazes, predominantemente especialistas 

na área de educação, de mandato gratuito de quatro anos, eleitos pelo 

Concílio Regional da Quarta Região Eclesiástica. 

4) Compete ao Conselho Diretor: nomear o Reitor e Vice-Reitor, aprovar a 

nomeação dos diversos diretores de cursos e coordenadores; aprovar o 

programa anual de trabalho; aprovar o orçamento-programa e todas as 

medidas de caráter econômico-financeiro; aprovar o programa de ação 

social e as medidas de natureza filantrópica; destituir o Reitor em qualquer 

tempo, pelo voto de dois terços dos membros; editar normas gerais, quanto 

à administração, em todos os seus níveis, respeitada a competência de 

outros órgãos. 

5) O Reitor e Vice-Reitor, necessariamente titulares de grau universitário e 

membros professos da Igreja Metodista há mais de quatro anos; 

6) Reitor é nomeado pelo Conselho Diretor por tempo indeterminado para 

exercer a administração interna. 

7) Compete ao Reitor: coordenar o planejamento das atividades do Izabela; 

executar a programação aprovada pelo Conselho Diretor; indicar ao 

Conselho Diretor, para aprovação, os nomes dos diretores de cursos e 

coordenadores; admitir e demitir o pessoal docente e administrativo; 

representar a instituição ativa, judicial. 

Dentro de cada instituição temos a Pastoral Escolar, cujo Coordenador é um 

Presbítero da Igreja, nomeado pelo Bispo da Região a quem a Instituição se 

subordina. Essa Pastoral, apesar de estar na estrutura da instituição, não se subordina 

aos Conselhos Diretores, conseqüentemente nem aos Reitores ou Diretores Gerais. 

162 _ Cf. Estatuto do Instituto Metodista Izabela Hendrix. 



Desta forma, temos a seguinte estrutura no Izabela: 

ASSEMBLEIA DO 

COGEIME 

Diretoria 

Secretaria 

Executiva 

L--____ .-., 

Concílio Geral 

Colégio Episcopal 

Bispo Presidente 

Concílio Regional 

Mesa 

Bispo Presidente 

Conselho Diretor 

Mesa 

Presidente 

Instituição 
Reitor 

Pastoral B:scolar 
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Conselho Fiscal 

Presidente 
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Gostaríamos de destacar que, no que se refere as decisões do Conselho Diretor 

do Izabela, conforme o estatuto, o Reitor, Vice-Reitor e o Bispo participam das 

reuniões, exercendo o direito a voz. Também tem sido prática convidar o 

Coordenador da Pastoral, que pode usar a palavra .. 

2. O Oue São os Conselhos Diretores 

o Conselho, segundo Houle: 

É um grupo organizado de pessoas com autoridade para controlare 

promover, coletivamente, uma instituição normalmente administrada por 

um executivo e uma equipe qualificada. 163. 

o modelo de administração das Instituições Metodistas no Brasil, foi 

importado do modelo da Igreja Mãe, a Igreja Metodista Norte Americana. 

Por sua vez a Igreja dos EUA adotou esse modelo como evolução da 

democracia organizacional de poder compartilhado. 

Se buscarmos na história a origem de Conselhos ou decisões colegiadas, creio 

que poderemos cometer erros, pois estaremos sempre com possibilidades anteriores a 

que pontuarmos como início. 

Partindo do princípio que "o homem é um ser social" (Aristóteles), creio que 

decisões compartilhadas e colegiados fazem parte da vida do homem desde a origem 

da vida em comunidade. 

Os EUA sempre tiveram grande influência nos modelos de organização no 

Brasil. Particularmente no que se refere a Igreja Metodista, pois, como já dissemos, 

foi de lá que se originou o Metodismo no Brasil. 

Nos EUA, no início da ocupação do Oeste, as pessoas que geralmente iam em 

caravanas desbravando e formando povoado, se reuniam para participar das decisões 

que fossem de interesse comum. 164 

163 _ HOULE, Cyril0. "As Novas Lideranças". Rio de Janeiro: Nórdica, 1996. p. 22 . 
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A reunião dos cidadãos da comunidade era a mais pura democracia. Cada 

assunto, desde a instalação de uma bomba para puxar água no povoado ou 

a seleção do professor da escola, era decidido pelo voto, depois que todos 

os argumentos fossem debatidos. 165 
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Com o crescimento do povoado e a criação de muitas instituições, tornou-se 

impraticável todos os cidadãos se reunirem para decidir sobre todos os assuntos da 

comunidade, muito menos o exercício do controle sobre as decisões. 166 

Também, com a crescente complexidade das relações sociais e o avanço 

administrativo das instituições, somados à desconfianças do povo em relação a um 

governo distante, foram criados os Conselhos, como conhecemos hoje. 

Por conseguinte, os conselhos começaram a se desenvolver, assumindo a 

responsabilidade pelas escolas, saúde, bem-estar, bibliotecas, 

universidades, museus, lares para idosos e excepcionais. 167 

Segundo Houlel68
, o primeiro registro de Conselho nos EUA, data de 1636, na 

Universidade de Havard. O que caracterizou este início foi a demissão do primeiro 

presidente em regime de tempo integral na universidade. Parece que a relação 

Conselho x Executivo, desde o seus primeiros momentos estava tendendo a ser 

conflituosa. 

Esse modelo foi sendo reproduzido nas instituições de ensino, inclusive, bem 

mais tarde, nas metodistas. 

Quando a educação metodista foi trazida para o Brasil, o natural sena a 

reprodução da mesma estrutura das instituições norte americanas. 

Somado a isto vem o fato de que os republicanos brasileiros copIaram o 

modelo de organização dos EUA, sendo isso incorporado à nossa cultura. 

164 -Ibid P 19 
165 _ Id Ibid 
166 -Ibid P 20 
167 -lbid P 20 
168 _ Ibid P 19 
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o Conselho Diretor do Izabela foi concebido dentro do "pacote" de Conselhos 

Diretores das instituições de ensino da Igreja Metodista, que veio como conseqüência 

da cultura legal e organizacional brasileira. 

Para Constantino: 

A existência dos Conselhos Diretores é uma conseqüência da cultura 

legal e organizacional brasileira. 169 

Para sustentar a sua argumentação, Constantino faz uma paralelo entre a 

organização eclesiástica das Instituições Metodistas com a lei das sociedades 

anônimas: 

Essa lei, em sua versão atual, menciona os acionistas, a assembléia 

geral, o conselho de administração, a diretoria e o conselho fiscal. Essa 

constelação de órgãos está ligada à forma de agir, de trabalhar, de se 

organizar, independentemente da natureza dos serviços prestados pelas 

entidades em geral. As instituições de ensino, como partes desse grande 

organismo, sofrem as mesmas necessidades de organização. A própria 

racionalidade que deve nortear qualquer tipo de estruturação do 

trabalho, acaba por conduzir a modelos mais ou menos assemelhados. 170 

Para Constantino, a obrigatoriedade da existência de Conselhos Diretores, veio 

a partir do Código Civil de 1918: 

A partir da publicação do Código Civil em 1918, a Associação e, ipso 

facto, as escolas metodistas, passou a ter sua existência legal regulada 

pelo art. 16 e ss. O seu art. 19 estabelece, dentre outras exigências, que o 

estatuto indique como as entidades são administradas, resultando dai a 

necessidade de um órgão dirigente. 

O aumento da complexidade da administração de uma instituição, 

especialmente quanto às suas relações com os poderes públicos e órgãos 

169 _ CONSTANTINO, Eliseu. "As Relações entre Igrejas e Instituições de Ensino". Texto da palestra 
proferida no seminário "A Questão do Conselho Diretor". COGEIME, em 26 / 05/1990, Mímeo. 



financeiros. e o desejo de agilizá-Ias levaram as instituições a se 

dotarem de personalidade jurídica própria. Algumas. senão todas. o 

fizeram por decisão interna, independentemente de autorização prévia 

dos Concílios a que estavam subordinadas. 171 
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No Izabela Hendrix a composição do órgão dirigente, chamado na época de 

Junta Administrativa, e a elaboração do estatuto como exigência da lei, só se deu em 

03 de Janeiro de 1930, segundo a 1 ª Ata registrada na 1 ª página do 1 Q livro da Atas da 

Instituição. 

Agindo como presidente, a Srª Eva Hyde dirigiu esta primeira reunião da 

Junta Administrativa, que assim foi registrado pela secretária Ottilia de Oliveira 

Chaves: 

Foi aberta a sessão pela Srª. Eva Hyde, que pediu ao Rev. J. A. Guerra 

que fizesse uma oração, após a qual ella expoz o motivo desta reunião. O 

fim da reunião é estudar os Estatutos da Junta a ser constituída em 

personalidade jurídica para a compra da nova propriedade para o 

Collegio lsabella Hendrix. 172 

No estatuto elaborado, podemos observar: 173 

170 _ Id Ibid 
171 _ Id lbid 

1) A primeira reunião confirma a palavra de Constantino, pois o fim da 

reunião era a constituição em personalidade jurídica para a compra de 

uma propriedade. 

2) Este primeiro Conselho Diretor, chamado Junta Administrativa, era 

constituído de 05 membro: Eva Hyde, LeIa Putman, Ottília de Oliveira 

Chaves, Rev Walter H. Moore e Rev 1. A. Guerra. Ressaltamos a 

influência clériga desde o início: dois Clérigos, a esposa de um clérigo 

(Ottília) e duas missionárias. 

172 _ Livro de Atas do Instituto Metodista lzabela Hendrix, Vol I, p. l. Anexo I, p. 152 deste 
173 _ Livro de Atas do Instituto Metodista lzabela Hendrix, Vol I, p. l. 
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3) Na Art 6° , verificamos que a eleição era por nomeação pela Junta de 

Missões da Igreja Metodista Episcopal do Sul, com sede em Nashville, 

Tennessee, Estados Unidos. 

4) Art. 11°, a Junta não tinha autonomia de levantar empréstimos, comprar 

ou vender propriedades sem autorização da Junta de Missões dos EUA. 

5) Que nesta data de elaboração deste estatuto, a Igreja Metodista do Brasil 

tentava e sua autonomia, o que acabou acontecendo em 02 de setembro 

de 1930. 

6) Com esta "amarração" , e a forte presença "clerical" no Conselho, sendo 

inclusive 3 entre cinco dos EUA, as escolas estavam "salvas" de serem 

incluídas no "pacote" da autonomia e permaneceriam sob o comando 

Norte Americano. 

3. A Evolução Históriça dos Conselhos Diretores das Instituições Metodistas 

Constantino 174 faz uma divisão nas relações entre as instituições de ensino 

metodistas e a Igreja, representada pelos seus Conselhos Diretores, caracterizando por 

períodos: 1930 a 1970, 1974 a 1978, 1978 a 1982 e a partir de 1987. 

Em 1930, como já registramos no primeiro capítulo deste trabalho, a Igreja 

Metodista no Brasil se tomou autônoma, porém a independência só se concretizou em 

1970. 

Neste período as Instituições eram vinculadas às Juntas de Educação Cristã da 

Igreja. 

Os missionários americanos, nesse período, tinham um espaço muito grande 

na administração superior da Igreja, pois eram os representantes da Igreja mãe 

(EUA), que enviava verbas para sustento da Igreja brasileira. 

Na Junta de Educação Cristã, o cargo de Secretário Executivo era preenchido 

por americanos que contavam com verbas para as Instituições. Dessa forma, a Igreja 

174 _ CONSTANTINO. op. cit p. 2 - 6 
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brasileira pouco influía nas escolas elegendo Conselhos apenas ''figurativos'', para 

cumprir formalidades legais. 175 

Constata-se em alguns lugares o formalismo das relações entre as 

direções e os respectivos Conselhos Diretores, em certas épocas 

denominados também de Conselhos Superiores. Ouvi depoimentos de 

colegas que foram conselheiros nesse período que diziam que eram 

convocados uma vez por ano para tomar chá com a Reitora, quando 

tomavam conhecimento de informações que lhes eram transmitidas, 

sendo em seguida despedidos com os cumprimentos de praxe. 176 

Em 1970 a Igreja se toma completamente independente da Igreja dos EUA, 

passando inclusive do nome "Igreja Metodista do Brasil" para "Igreja Metodista". 

Nesse período veio a idéia de unidade de comando e o fim da dicotomia escola 

x Igreja. 

Segundo Constantino: 

O período pós-70, mais particularmente a partir de 1971, se caracteriza 

pela definitiva incorporação formal das instituições à Igreja e aos seus 

Concílios, conforme cânones de 1974. 

Em 1974, pela primeira vez a Igreja, além de dizer que as instituições 

são dirigidas pelo Conselho Diretor, a legislação interna da Igreja 

estabelece com clareza que as suas funções são deliberativas e de 

controle. Deliberativo como órgão de maior instância junto à Instituição 

e controlador das suas operações. 

As funções de fiscalização são entregues a um outro órgão, 

especializado, que é o Conselho Fiscal. Assim o processo decisório final 

dos negócios da Instituição e a suafiscalização são exercidos por órgãos 

seus delegados, perante a quem respondem. 177 

175 _ CONSTANTINO. op. cit. p. 3 
176 _ Id Ibid 
177 _ CONSTANTINO. op. cit p. 3/4 



.. 

106 

o clima tecnicista no Brasil do Governo Militar influenciou a Igreja, que 

subordinou os Conselhos Diretores aos Conselhos Gerais e Regionais da Igreja 

Metodista. Esta subordinação teria como pano de fundo a vontade de um melhor 

acompanhamento técnico. 

Nesse momento foi necessário subordinar as instituições ao Conselho 

Geral e Regionais, conforme o caso, para que a ação de 

acompanhamento da Igreja pudesse ser de natureza mais técnica, mais 

amiúde e permanente. Com essas pravidências a Igreja parece querer 

dizer que cabe aos Conselhos Diretores uma participação mais direta e 

enérgica junta às instituições. 178 

Já em 1967, o Conselho Diretor do Izabela estava no espírito tecnicista e 

militar da época, quando, em 10 de janeiro elege Reitor o prof Ulysses de Oliveira 

Panisset, que já respondia interinamente pela Reitoria desde 19 de dezembro de 1966. 

Ele exerce o mandato até hoje. 

178 -lbid P 4 

Houve influência na escolha do Pro! Ulysses porque ele era militar. Na 

época a mentalidade geral era de que os militares deveriam mandar em 

tudo. 

Naturalmente ele não foi eleito apenas por ser militar, mas principalmente, 

em primeiro lugar, porque ele era competente e alta patente de ensino 

militar da escola de cadetes. Além de professor ele havia sido preparado 

para comandar. 

As questões administrativas do Izabela precisavam ser melhoradas. 

Naquele momento estávamos colocando os interesses do Izabela acima dos 

interesses pessoais e conseguimos, pois houve um progresso violentíssimo 

no Izabela a partir daquela époCa. 179 

179 _ Prof. Paulo Henriques. Entrevista em novembro de 1996 . 
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No aspecto técnico pedagógico e administrativo, realmente a ata da reunião de 

10 de dezembro de 196718°, primeiro ano de direção do Reitor eleito, houve em 

destaque a promoção de ''um magnífico seminário pedagógico" e aquisição de 

materiais para laboratórios. O relatório do Reitor falava também de "simplificação da 

máquina administrativa" e em "superavit", o que o Conselho Diretor determinou que 

fosse aplicado em construção e expansão do Izabela. Realmente o Izabela entrava na 

modernidade da época tecnicista, mostrando resultados em seu desempenho técnico 

pedagógico e administrativo. 

Vale ressaltar um inovação para a época, registrada assim na ata do Conselho, 

pelo secretário, Prof Paulo Henriques: 

o Reitor expõe um plano segundo o qual será realizado no lzabela uma 

nova experiência pedagógica. Segundo crê o Reitor, a nota que se aplica 

nos trabalhos escolares não é o sistema ideal e, sendo assim, o lzabela vai 

tentar a experiência que segundo a revista "Times" se realiza na 

universidade de Yale. Segundo essa experiência, não se atribui mais notas 

numéricas a trabalhos escolares e sim um conceito ao aluno, que deve ser 

responsabilizado e, ao mesmo tempo, estimulado durante todo o período 

escolar. No lzabela os cursos clássico e científico serão o objeto dêsse 

experimento. 181 

Também no ano de 1967, foi criado o Conselho Geral de Instituições 

Metodistas (COGEIME), com a finalidade de desenvolver e integrar as escolas 

Metodistas do Brasil. 

Em 29 / 11 / 69, O Conselho Diretor, por indicação do Conselheiro Dálcio 

Toledo Lima, aprova que seja feito um estudo para criação de uma Faculdade de 

Filosofia no Izabela. Era realmente um momento de se pensar grande, como grande 

era o pensamento do Brasil da época. 

180 _ Ata da 1 & seção da 2& reunião do Conselho Diretor do lzabela Hendrix em 10 de dezembro de 1997. 
Livro de Atas, volume 11, p.67. 
181 _ Ata da 2& seção da 2& reunião do Conselho Diretor do lzabela Hendrix em 1° de dezembro de 
1997. Livro de Atas, volume 11, p.67. 
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Na ata da reunião do Conselho Diretor do dia 23 / 07 / 70 182 o Reitor, Prof 

Ulysses Panisset, informa a sua eleição para o Conselho Estadual de Educação e 

presidência do PREMEM. 

Era realmente um bom momento para a escola, pois uma vaga no Conselho 

Estadual de Educação era um sonho antigo: 

Conselho Estadual de Educação: Foi aprovado pelo Conselho Diretor o 

telegrama da sua Reitora (Dª. Jurema) ao Sr Govemador do Estado 

lembrando-Ihe a conveniência de incluir no Conselho Estadual de 

Educação, elementos evangélicos. O Conselho Diretor tomou 

conhecimento , com 'agrado' da resposta do Govemador prometendo 

estudar o assunto. 183 

o ano de 1982 foi um marco significativo na vida de suas instituições. Foi o 

ano em que o Concílio Geral da Igreja Metodista aprovou os documentos balizadores 

da ação educacional das Instituições Metodistas: "As Diretrizes para a Educação na 

Igreja Metodista" e o ''Plano para a Vida e a Missão da Igreja Metodista". 

Apesar do avanço que foi a aprovação dos documentos, a prática educacional 

nas escolas ainda deixa muito a desejar. 

Já em 1990, Constantino observava o que ainda é bem evidente: 

Há neste edificio metodista algumas dificuldades de funcionamento. 

Quem irá aplicar pela Igreja essas Diretrizes? O Bispo, os Conselhos 

Diretores, as Direções Gerais ? Quem vai introduzir as modificações 

necessárias na estrutura de ensino metodista tomando válidas as 

decisões do Concilio Geral ? Para que isto possa acontecer, é preciso 

que todas as autoridades citadas acima aceitem e professem a mesma 

crença. O que não se tem verificado na prática. 

Alguma coisa está a exigir modificações e adequações, liquidando este 

estado esquizofrênico, temos que levantar onde está a realidade e onde 

182 _ Livro de Atas. Volume lI. p.78. 
183 _ Id lbid 18 de maio de 1962. p. 29. 



está a fantasia e escolher os remédios necessários à cura do organismo 

enfermo. 184 
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Esses documentos ainda são oficialmente os balizadores das ações das escolas, 

mas nestes 10 anos de Conselho do Izabela não percebi uma preocupação do 

Conselho em decidir e confrontar as ações da Instituição com os referidos 

documentos. Às vezes tenho a impressão que a maioria dos Conselheiros nem 

conhece os documentos a fundo, apenas tomando conhecimento superficial de leituras 

breves, sem reflexões. 

Também no Concílio Geral de 1982, foi decidido que os Conselhos Diretores 

passariam a ser eleitos pelos Concílios e não pelos Conselhos respectivos. 

essa modificação é fundamental e com fortes repercussões porque a 

escolha dos membros dos Conselhos Diretores voltou a ter cunho 

político, fugindo aos critérios técnicos. Quando eram escolhidos pelos 

Conselhos o universo de indicações era mais restrito, propiciando a 

oportunidade da discussão de cada nome. Agora, pelo Concilio, voltou a 

registrar-se a dispersão de nomes e de votos. Voltou-se ao absurdo de ter 

uma comissão de indicações destinada a estudar nomes, um a um, 

segundo a natureza da Instituição destinatária e os titulos dos 

concorrentes, cuja relação de nomes selecionados é acrescentada de 

outros pelo plenário do Concilio, ao sabor das injunções do momento, 

presentes em um determinado plenário. É freqüente a indicação de um 

mesmo nome para inúmeros cargos, muitas vezes de natureza totalmente 

dessassemelhada. Só em se tratando de uma pessoa pluriapta, de 

formação ec/ética ao extremo, coisa rara de ser encontrada. 18S 

o Concílio Geral de 1987 extingue os Conselhos Gerais e Regionais, passando 

as suas atribuições ao Colégio Episcopal e a Mesa dos Concílios Regionais 

184 _ CONSTANTINO. op. cit. P 5 
185 _ Id Ibid 
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4. Críticas ao Modelo Atual de Conselhos Diretores 

Muitas criticas já foram feitas ao modelo de Conselhos Diretores que temos 

nas Instituições Metodistas. 

Dentre muitas considerações desfavoráveis ao modelo atual de administração, 

destacamos: 

4.1. Falta de definição clara de funções. 

Sobre esta questão, Alvim afirma: 

o modelo de organização e de administração inadequados, que, por si só, 

toma tensas as relações Igreja (Conselho Diretor) e instituição. 

A falta de definições bem explicito, quanto à competência (atribuições) de 

Conselhos Diretores e Direção Geral. 186 

Para Weber, esta forma de organização deixa os Reitores muito 

desconfortáveis: 

Os Diretores Gerais ficam prensados, meio 'tipo leva-traz' e sua 

autoridade questionada. muitas vezes. 187 

Para esta situação, Bitencourt declara: 

É. pois, urgente a definição de funções. 

Deve ficar muito c/aro no Estatuto e seu respectivo Regulamento. as 

funções de ambos, que, até o momento são ambiguas. não muito c/aras. 

O Conselho Diretor deve definir-se como órgão normativo. Ele é quem 

aprova a política geral da instituição, através de seu próprio planejamento 

ou de planos. que o executivo lhe encaminha. E. conseqüentemente, com o 

direito de cobrar sua execução, de marcar datas e épocas para que o 

186 _ AL VIM, Gustavo Jaques D. "A Questão do Conselho Diretor". Texto da palestrn proferida no 
seminário" A Questão do Conselho Diretor". COOEIME, em 26 / 05 / 1990, Mímeo. 
187 _ WEBER, Regina Coeli. "Conselhos Diretores - A Igreja nas Instituições". Texto da palestra 
proferida no seminário" A Questão do Conselho Diretor". COOEIME, em 26 / 05 / 1990, Mímeo. 



executivo lhe preste contas do que ele, Conselho, planejou, ou dos planos 

que aprovou. 

O Diretor Geral (Reitor) deve ser redefinido como o executivo do Conselho 

Diretor, aquele cujos planos gerais devem ser submetidos ao Conselho 

Diretor, mas cujo dia-a-dia da execução, sua metodologia e seu processo, 

ntlo devem ser 'checados' pelo Conselho Diretor, pois do contrário, sua 

liberdade de executor fica prejudicada, a menos que o planejado, por 

contingências financeiras ou premência de tempo, obrigue revisões ou se 

precise estabelecer a cronologia e metodologia de execução de 

determinado projeto, o que não deve ser regra geral. 

O presidente do Conselho Diretor deve ser o presidente de suas sessões e 

reuniões e não o fiscal do executivo. Por outro lado, o executivo não deve, 

por manobras ou exerdcios de política administrativa, tentar levar o 

Conselho Diretor a aprovar normas ou planos, ou abstruir-Ihes a 

aprovação. 188 

4.2. A forma como é feita a eleição dos conselheiros 
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Este tem sido um grande problema na composição dos Conselhos Diretores. A 

eleição dos membros do Conselho Diretor do Izabela é feita no Concílio Regional da 

IV Região Eclesiástica 

Sobre essa questão, Alvim assume a seguinte posição: 

A escolha 'politica' ou aconchavada de conselheiros, feita em concílios, 

cujos nomes votados nem sempre são de pessoas competentes e preparadas 

para a função, geralmente, desconhecidas da maioria dos conciliares. 189 

Também sobre a eleição de conselheiro, Weber ressalta: 

De fato mesmo, as escolhas recaíam sobre os membros presentes nos 

Concílios, que eram sempre os mesmos, aqueles que tinham preparo 

intelectual (suponho competência), a disponibilidade de deslocamento e 

188. BITENCOURT, Benedito de Paula. "O Relacionamento entre o Conselho Diretor e o Diretor 
Geral". Texto da palestra proferida no seminário "A Questão do Conselho Diretor". COGEIME, em 26 
/05/1990, Mímeo. 
189 _ ALVIM, Gustavo Jaques D. op. cit p. 3. 
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afastamento do trabalho particular. Assim, não sendo canônico, a prática 

legitimou um perfil de conselheiro (a). Há quem tenha sido sempre 

conselheiro(a) e não de um tipo só de Instituição, simultaneamente de 

várias e diferentes, eleitos(as) pela prática e pela fama de 'por a casa em 

ordem ,./90 
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A professora Márcia Canan, observa o peso da presença pastoral na escolha de 

conselheiros: 

o pastor é melhor em tudo. Se você é pastor, ou mulher do pastor, ou filho 

do pastor, ou alguém que o pastor indicou, porque existe demais o 

'pastorismo " 'presbiterialismo' dentro dos Conselhos Diretores das 

Instituições. /9/ 

Isto eu posso atestar. Com certeza o fato de ter um sobrenome de família que 

deu vários pastores à Igreja Metodista, inclusive o meu pai que marcou a vida da 

Igreja, somado ao fato de ser pastor-leigo, fica fácil ter sido eleito para estar no 

Conselho nestes dez anos de mandato. Faz bem para a Igreja ter um ''Paradela'' eleito 

para qualquer coisa, inclusive para um Conselho Diretor. Esta relação se dá 

independente da competência pessoal. Estou eu lá como poderia estar um dos meus 

irmãos ou primos. 

Sobre eleição de conselheiros, Houle afirma: 

Um Conselho não pode ser melhor do que os seus membros... . .. a questão 

da seleção é mais profunda do que a simples escolha das pessoas certas. 

Na verdade, há certos homens e mulheres que seriam acréscimos bem

vindos a quase todos os Conselhos por causa da sua capacidade nata, 

riqueza ou posição numa comunidade. Na maioria das vezes, contudo, a 

seleção deve ser feita pela decisão de quem é a pessoa certa para 

190 _ WEBER, Regina Coeli. op. cit p. 7. 
191 _ Márcia Flóri de Oliveira Canan. Entrevista no dia 07 / 11 / %. 



determinado Conselho. quem pode reforçá-lo e quem pode dar-lhe as 

qualidades de distinção de que ele necessita no presente momento. 192 
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Uma prática muito comum é um pastor(a) identificar um bom membro da 

Igreja e tentar promovê-lo nos Concílios indicando para concorrer na eleição para 

cargos Regionais. Isto se dá muito na indicação para Conselhos Diretores, onde pouco 

se pensa na instituição a quem o Conselheiro vai servir, na sua capacidade ou não de 

dar uma ajuda efetiva, mas pensa-se geralmente na pessoa e como ela pode "aprender 

e crescer" no Conselho Diretor de uma Instituição. 

Na minha primeira indicação, certamente foi assIm. Eu, na época, poderia 

contribuir muito pouco. Na realidade eu "tirava muito mais do que acrescentava". Se 

seguisse a regra geral, ao invés de crescer e contribuir, como tenho consciência que 

estou fazendo, teria permanecido "dono do cargo" sem nada acrescentar, apenas 

gozando do status de conselheiro. 

4.3. A forte presença Presbiteral 

No senso comum nas organizações, parece que a maioria cuja formação está 

enquadrada no objetivo fim, pensa que a sua formação é a melhor para compreensão 

dos problemas e para decisões eficientes e eficazes, podendo chegar ao ponto de 

formar um verdadeiro corporativismo. 

Na Igreja Metodista, o presbítero é o profissional preparado para as funções 

eclesiásticas. É na mão destes, principalmente, que se encontra a maioria dos cargos 

com poder decisório na Igreja e em suas Instituições, sendo nos Conselhos Diretores, 

particularmente no lzabela, a grande maioria dos decisores 

Para o Rev Acir Goulart: 

A presença dos clérigos é a garantia de que as instituições estariam ou 

perto ou dentro dos prinapios da Igreja. ou não se arvorariam a adotar 

linha diferente da linha da Igreja. Então a marca clerical é quase um 

simbolo da presença e não distanciamento da Igreja. 

192 _ HOULE. Cyri1 O. op. cit p. 68 



A cara da Igreja na instituição é o clérigo. Nós somos uma Igreja clerical, 

episcopal. Esta verticalidade se dá nos Conselhos. 193 

Segundo Rev. Sérgio Marcus: 

o clérigo metodista vive um conflito nos Conselhos Diretores tendo que 

optar por decisões que privilegiem o teológico ou o eclesiástico. As 

dedsões são quase todas emfunção do eclesiástico e não do teológico. 194 

Sobre esta mesma questão, o Rev Rui Josgrilberg afirmou: 

o clérigo vive o conflito do teológico com o estrutural e que na maioria 

das vezes tomam decisões em junção da estrutura, abrindo mão do 

teológico. 195 
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Entendendo teológico como sendo a missão da Igreja, a sua razão de ser, o seu 

objetivo fim. Por eclesiástico entendem-se as questões estruturais e organizacionais da 

Igreja. 

o Rev Rui Josgrilberg também registra: 

De uma maneira geral, o clérigo não tem acompanhado o desenvolvimento 

da administração. 

Os limites dos clérigos não facilitam perceber e tomar dedsões efidentes. 

Efidência e clérigo são duas coisas que não caminham juntas e o clérigo 

não tem esta facilidade. 

Muitas vezes em nome da eficiência ele prefere concordar com o que os 

Reitores encaminham sem ter muito o que dizer, sem ter muito o que 

contribuir, apenas concordando em nome da eficiênda, pois discordando 

daquilo poderia significar um problema para o instituição. 196 

193 _ Rev. Acir Goulart. Entrevista no dia 23/02/97 
194 _ Rev. Sérgio Marus Pinto Lopes. Entrevista no dia 22 /02/ 97 
195 _ Rev. Rui Josgrilberg. Entrevista no dia 22 /02/97 
196 _ Id Ibid 
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Sobre a forte presença dos presbíteros nos Conselhos Diretores, o Rev Sérgio 

Arantes Pinto afirmou: 

Um presbitero só deveria estar em Conselho Diretor se ele se preparasse 

para isso. Fizesse outros cursos e exercesse algum tipo de trabalho 

educacional ou administrativo dentro das escolas, apenas o curso seria 

insuficiente, e aí treinado ele estaria capacitado para um Conselho 

Diretor. 197 

Sobre a mesma questão, o Rev Rui Josgrilberg afirma: 

A presença do clérigo no Conselho Diretor é importante. Mas teria que ser 

de clérigo que tenha formação na área de educação e/ou administração. 

Por que tem clérigo que não tem formação alguma além da Teologia e por 

isso não tem como contribuir. 198 

4.4. A composição e competência do Conselho Diretor 

A competência do Conselho Diretor é prejudicada basicamente pelo 

despreparo dos conselheiros. 

Para Constantino: 

Neste ponto, contata-se o despreparo dos Conselhos Diretores, de um 

modo geral, viciados pela forma da sua constituição, no tratamento de 

situações-problemas. Em boa parte, os membros escolhidos não tem o 

conhecimento e a experiência que o cargo requer, na finalística da 

Instituição. Quase sempre o Diretor, objeto da pressão do Conselho 

Diretor, está munido de melhores elementos e dispõe de mais 

conhecimentos ou informações sobre o trabalho do que os conselheiros. 199 

197 _ Sérgio Arantes Pinto. Entrevista no dia 15/02/97 
198 _ Rev. Rui J05grilberg. Entrevista no dia 22 /02/97 
199 _ CONSTANTINO, Eliseu. op. cit p. 9. 



Segundo Canan: 

o Conselho Diretor deveria ser mais direcionado para pessoas mais 

profissionalizadas, entendidas na área de predominância. Deveria ser 

melhor preparado. É preciso definir melhor o que é 'área de 

predominância '. 

Porque que tem a forte presença dos pastores. Eu acho que tem que ter 

pastores sim, pois somos uma escola confessional que representa a Igreja, 

mas eles deveriam ser mais preparados para assumir como conselheiros. O 

pastor que quer participar de um Conselho, deveria ter um embasamento 

administrativo e ter um conhecimento de como funciona uma instituição. 

Ser um bom profissional, além de pastor. 200 
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Além da competência, Weber acrescenta a distância entre as instituições e as 

residências dos conselheiros. 

Por ser canônico qualquer membro da Igreja podia ser indicado a compor 

os Conselhos Diretores. Afora esse critério, (hoje, a legislqção prevê 

vagamente a indicação de alguém especialista na área) não se considerava 

explicitamente nenhum outro, por exemplo: a distância de residência do(a) 

conselheiro(a), o que representaria um ônus grande se houvesse reuniões 

regulares, próximas, para direção, supervisão e controle; a competência 

(entender efazer) para cooperar com a Instituição. 201 

Esta posição também é compartilhada por Alvim: 

A impossibilidade de os conselheiros, por não residirem, em sua grande 

maioria, próximo da instituição, acompanharem mais de perto o que se 

passa em cada uma delas, vendo-se obrigados a decidir com base em 

informações de terceiros, em reuniões mensais, bimestrais ou mesmo 

200 _ Prof" Márcia Fl6ri Maciel de Oliveira Canan. Entrevista no dia 07 / 11 / 96. 
201 WEBER, Regina Coeli. Op. Cit. 



trimestrais, realizadas em fins de semana, pois ninguém é pago e todos têm 

outras ocupações. 202 

Sobre o distanciamento da instituição, Canan registra: 

o Conselho Diretor teria que ter mais acesso, mais participação na vida da 

escola. Um conselheiro, ao chegar na escola, corre o risco ser convidado a 

se retirar de um determinado local, pois pode não ser conhecido. 

O Conselho Diretor deveria estar mais entrosado com o que está se 

passando na Instituição. Este elo é uma coisa diftcil. 203 

4.5. A questão da comunicação 
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No que se refere à comunicação, esta fica prejudicada, pOlS os canais de 

comunicação e informação ao Conselho Diretor são péssimos. 

Quando acontece alguma coisa, o Conselho Diretor deveria participar não 

depois que aconteceu quando chega o relatório. O Conselho deveria saber 

não para dar palpite, mas para ter ciência da vida da escola. Por exemplo: 

formatura, aniversário do colégio, tinha pais, professores, alunos e o 

Presidente estava lá, mas tinha conselheiro que a própria comunidade não 

conhecia.... ..A gente fica sabendo que está um curso em andamento e 

nem pode opinar. Foi assim em Fonoaudiologia, agora está sendo assim na 

Faculdade de Direito. 204 

No que se refere à participação do Presidente do Conselho nos aniversários da 

escola, em 96 e 97, foi por iniciativa própria do Presidente, sem contato prévio por 

parte da administração da escola. Inclusive em 96 houve até surpresa com a presença 

do Presidente. Mesmo nos oito anos anteriores em que não tinha cargo no Conselho, 

era apenas Conselheiro, não me lembro de "convite" ou comentários sobre as 

202 _ ALVIM, Gustavo, Jaques D. op. cit. 
203 _ Márcia Flóri Maciel de Oliveira Canan. Entrevista no dia 07/ 11 / 96. 
204 _ Ibid 
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festividades da escola. O aniversário da Instituição, bem como outros eventos e festas, 

são encarados como acontecimentos que não dizem respeito ao Conselho. 

O mesmo aconteceu com o culto de consagração do novo auditório. Estando 

em Belo Horizonte, na sexta-feira, dia 23 de maio de 1997, fui surpreendido por uma 

aluna que me mostrou o convite para o evento na segunda-feira, dia 26 de maio. 

Quando retomei à minha residência no Rio de Janeiro, encontrei o convite postado na 

quarta-feira, dia 21 de maio, chegando à minha residência na sexta citada em que 

estava, por acaso, em Belo Horizonte. Não me deram a oportunidade de estar no 

evento em que constava, apenas por formalidade, o meu nome como alguém que, 

juntamente com o Reitor, fazia o convite para o evento. Prefiro crer que é mais por 

uma questão cultural, de se ter um Conselho Diretor distante e dispensável destes 

eventos do que por questões de conflitos pessoais. 

Há que se fazer justiça ao notificar que esta situação se tomou assim porque o 

próprio Conselho, ou os Conselheiros individualmente, não têm se manifestado em 

ocasiões especiais, como no dia do professor ou por ocasião de outras datas como a 

páscoa, natal ou as formaturas, quando recebemos convites pelo correio. 

Uma das funções do Conselho Diretor é a proximidade com o todo da 

escola e o Conselho não tem conseguido esta aproximação. O Conselho 

está distante da casa porque entre o Conselho e a instituição tem um bloco 

administrativo no meio que é impermeável. O Conselho deve estar 

perfeitamente conhecedor da instituição. Entre o Conselho e a instituição 

tem um bloco impermeabi/izante.20J 

Por outro lado, o combate a alienação não tem sido preocupação de todo o 

Conselho e da administração. Existe até a idéia equivocada, inclusive de alguns 

Conselheiros, de que o Conselho deva se manter longe da vida diária da instituição, 

uma vez que tem no seu comando um executivo de sua confiança. 

205 _ Rev Westem Clay. Entrevista em 04 / 08 / 96. 
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Se manter-se longe significa não interferir no papel do executivo, como fiscal, 

só podemos concordar. Mas se é para manter-se desinformado, é um grande equívoco, 

pois como decidir estrategicamente a vida de uma instituição que não se conhece? 

No contexto atual o Izabela não se dá a conhecer para os seus Conselheiros e 

nem os Conselheiros tem sabido se informar adequadamente. Isto é antigo. 

o Conselho Diretor do Izabela não conhece a instituição como ela é. A sua 

grande dificuldade de administrar a instituição é entendê-la como ela é. É 

como se estivéssemos diante de um grande enigma 'decifra-me ou te 

devoro '. Foi este sentimento, sinceramente, que tive enquanto membro do 

Conselho Diretor do Izabe/a. Eu fui levado como num arrastão. Ou você 

acompanha o arrastão, ou o abandona. Se nós não podemos abandonar, 

então acompanha o arrastão. 206 

Sobre a questão da informação, Houle afirma: 

o Conselheiro tem o direito de ser informado, Talvez o que mais emperre 

as decisões eficazes seja o fracasso por parte de um dos conselheiros em 

entender as questões a elas relacionadas. 207 

Segundo Canan, a informação fluindo melhor leva o conselheiro se sentir mais 

a vontade para participar: 

Nesta gestão a informação esta flUindo melhor e o Conselheiro se sente 

mais a vontade para falar. Antes ficava por fora, com medo de falar e estar 

fora de ordem. 208 

206 _ VALLE, José Geraldo Ribeiro. Entrevista em 18/07/97. Ex membro do,Conselho do Izabela no 
período de 1988 a 1992. Presidente do Conselho Diretor da Universidade Metodista de Piracicaba a 
partir de 1986. Presidente do Conselho Diretor do Instituto Granbery da Igreja Metodista a partir de 
1993. 
207 _ HOULE, Cyril O. op. cil p. 66. 
208 _ CANAN, Márcia Flóri Maciel de Oliveira. op. cit. 
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Quando algum Conselheiro chega a se sentir acuado para perguntar, com 

certeza não está exercendo o seu direito. Uma situação dessa tem que ser evitada. 

Na compreensão de Houle, o Conselheiro que não está entendendo alguma 

questão deveria perguntar, pois uma pequena dúvida pode levar a discussões mais 

profundas: 

Realmente, um dos principais direitos e deveres do Conselheiro é fazer 

perguntas. Ao fazê-Ias, ele sempre descobrirá que não está sozinho por não 

ter conseguido entender a situaçoo e, de fato, a pergunta que temia 

formular, por parecer tola, pode levar a uma discussão em bases mais 

sólidas.209 

Informação é poder. Participação é a divisão do poder, portanto é a divisão da 

informação e do saber. 

4.6. O Conselho Diretor nunca é responsabilizado por suas decisões 

Realmente já vi muitas crises em Instituições Metodistas, mas nunca ouvi falar 

de cobrança em cima dos Conselhos Diretores. Na hora que vem o insucesso 

administrativo sempre se fala nos Reitores, nem se toca no nome dos membros dos 

Conselhos. 

Para Constantino o sistema administrativo da Igreja/Instituição favorecem esta 

omissão na cobrança dos resultados das ações dos Conselhos: 

o sistema metodista (igrejas e instituições) é de natureza sócio-burocrática 

de cunho religioso. Nesse tipo de sistema, que tem o poder público como 

paradigma, o binômio autoridade versus responsabilidade é de aplicação 

precária. A autoridade nem sempre é exercida com a devida propriedade e 

competência e a sua resposta, a responsabilidade, nem sempre é cumprida 

com o rigor e a eficiência desejáveis. Isso pode levar a um estado de 

209 _ HOULE, Cyril O. op. cit. p. 66 



compadrio, que tem como principal objetivo esperar que mandato se escoe 

sem tropeços e perturbações. 210 

Sobre a não cobrança de resultados dos Conselhos, Weber afirma: 

Do que li e ouvi, não constato registro nenhum de Conselhos Diretores que 

tenham sido punidos pelos desastres das Instituições que supervisionavam, 

controlavam e dirigiam. Nos desastres todos, apenas uns metodistas foram 

punidos, severamente responsabilizados. Quem faz auditoria e a faz com 

seriedade, reconhece que há ações por comissão, omissão, cumplicidade. 

Por que nas crises, só os de dentro, fazendo a Instituição são chamados à 

probidade ante os 'documentos' da Igreja ? Não vale também aos que 

dirigem, supervisionam e controlam? Outro dado importante é que nos 

Concílios não há nenhuma avaliação das conseqüêndas no andamento das 

Instituições após os atos interventores. 

Que os órgãos superiores aos Conselhos Diretores (haverá ?), os 

responsabilize nos casos de comprovação de desmandos administrativos e 

desvarios pedagógicos sob sua tutela. Que seja de responsabilidade 

pública, nominal sua atuação: cúmplice, negligente ou omissa 1. 211 

4.7. O Conselho Diretor não presta contas a ninguém 
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Os Conselhos Diretores aparentemente prestam conta ao Concílio Regional, 

mas, na realidade, o momento no Concílio é tão rápido e os conciliares tão mal 

informados sobre as instituições que fica o "dito pelo não dito". A Igreja só percebe 

que uma instituição está mal administrada quando o "rombo" já está muito grande. Os 

relatórios apresentados pelos Conselhos são "maquiados" e sempre dão uma aparência 

de que vai tudo bem, quando muitas vezes não vai tudo bem. 

Quando o pior acontece, o fato cai no esquecimento, de forma que nunca se 

cobra dos Conselhos o seu desempenho, mal ou bom. 

210 _ CONSTANTINO, Eliseu. op. cit. p. 8. 
211 _ WEBER Op. Cit. p. 7 - 10. 



Alvim assim se posiciona sobre o assunto: 

A autonomia dos Conselhos Diretores, que acabam não prestando contas 

a ninguém (os cânones dizem no artigo 150, parágrafo L', que os 

Conselhos Diretores são órgãos diretores, supervisores e controladores 

das instituições. O art. 115, parágrafo 1~ por sua vez, reza textualmente: 

'o desenvolvimento do trabalho das instituições regionais é 

supervisionado e controlado pela Mesa do Concílio, que relata ao 

plenário os assuntos a ela reforentes '. Pressupõe-se, pois, que o Diretor 

Geral relate ao Conselho Diretor, este à Mesa Regional, e este por sua 

vez ao Concílio. O exemplo serve para os outros níveis. A verdade é que, 

com tanto controle, o Diretor Geral acaba relatando diretamente aos 

Concílios. Ninguém controla os Conselhos).2!2 
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Nestes dez anos de Conselho do Izabela, todas as vezes em que o Presidente 

do Conselho ia aos Conciliares relatar sobre a Instituição, o fazia lendo o relatório do 

Reitor. Portanto, na realidade, o relatório tem sido do Reitor e não do Conselho 

Diretor. 

4.8. A indefinição de mandatos para Reitor e Conselheiros 

A não definição de mandatos para reitor e membros do Conselho não tem sido 

o melhor para a instituição. 

O fato de termos um Reitor de destaque, como já afirmamos anteriormente, 

tem levado a uma situação cômoda de não se pensar a instituição, apenas continuar 

fazendo o que sempre fizemos, mantendo rotineiramente a instituição. 

Quando sabemos que temos um prazo finito, a tendência é administrar por 

objetivos e metas a serem alcançadas naquele período. 

Por isso, o mandato do Reitor deve ser por prazo determinado, podendo ser 

renovado. 

Para os membros do Conselho Diretor, creiO que a mesma lógica deva 

prevalecer. Apenas limitando em dois mandatos consecutivos, dando um total de 8 

212 _ ALVIM, Gustavo Jaques D. Op. Cil p. 2. 
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anos de mandato. Com certeza é salutar para o Conselho a sua renovação. Novas 

pessoas, novas idéias, maiores possibilidades de mudanças tão necessárias ao 

momento histórico atual das organizações. 

A prática também tem demonstrado que o Presidente do Conselho não deve 

ficar mais que dois mandatos consecutivos de dois anos, dando um total de quatro 

anos. As relações entre Presidente e Reitor tendem a se colocar no nível pessoal e o 

Conselho acaba ficando em prejuízo, pois, com relacionamento pessoal, a tendência é 

o segredismo em questões estratégicas, ficando Presidente e Reitor numa caminhada 

solitária, escolhendo o melhor momento para colocar as matérias sem que o Conselho 

tenha muitas condições de formular alternativas. 

Em dezembro de 1994, passamos por uma decisão constrangedora. Apesar de 

constar no estatuto, não tínhamos ainda eleito um Vice-Reitor. Estávamos em 

processo de definição de critérios para a eleição. Alguma coisa estava estranha, pois o 

processo nunca era levado efetivamente adiante, sempre o assunto era postergado. 

Em dezembro o Presidente do Conselho teve que se licenciar por motivos de 

saúde. O Reitor também teve que se licenciar para tratamento de saúde. 

O Presidente em exercício convocou o Conselho e, para nossa surpresa, a 

reunião era para homologar o nome de um Vice-Reitor já escolhido pelo Presidente, 

que, inclusive, juntamente com a comunidade interna, já estava reunido na sala dos 

professores para receber a investidura do cargo e a incumbência de responder 

interinamente pela instituição. Houve a eleição de um Vice-Reitor sem que o 

Conselho tivesse sabido a tempo de poder opinar sobre a questão. 

É bem verdade que, quando rossemos começar da estaca zero o processo 

seletivo, é bem provável chegar ao mesmo nome, mas o Presidente, com certeza, e, ao 

que parece, o Reitor, já tinham escolhido desde o início o Vice-Reitor e o restante 

seria apenas escolher o momento certo para colocar a questão, o que acabou sendo 

precipitado pelo imprevisto com relação à saúde. 

Quando o Conselho Diretor tem que ser manobrado, é sinal que está na hora 

de trocar a sua Presidência. 
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Sobre mandato, num outro enfoque, Alvim ressalta a questão da estabilidade 

do Reitor, pelo tempo de mandato, como fator de fortalecimento e tranqüilidade do 

Reitor: 

o não estabelecimento, nos estatutos, de mandatos para diretores e outros 

postos de confiança, cujos ocupantes são demissíveis 'ad-nutum " 

enfraquecendo-Ihes a posição, ao mesmo tempo que faz muita gente boa se 

desinteressar por esses cargos. 213 

4.9. O Processo Sucessório 

Existe uma tendência dos Conselheiros e dos Reitores a querer permanecer em 

seus cargos, o que é muito bom quando nos referimos aos Reitores, pois a estabilidade 

que traz uma administração que permanece com sucesso, como no caso do Izabela, é 

um fator positivo. O que não significa concordar com a idéia de que mudança 

necessariamente significaria fracasso administrativo. 

O problema é que não somos eternos e quando lidamos com uma instituição 

onde o mesmo comando permanece por muito tempo, a tendência é o não preparo de 

quadros sucessórios e, geralmente, organizações que seguem esta orientação tem 

sérios problemas para sua continuidade, quase sempre acarretando sérias crises, na 

hora de substituição de seus executivos. 

Um planejamento sério, principalmente de Recursos Humanos, visa a preparar 

a organização para a ausência dos que exercem o poder, para continuidade 

administrativa na hora em que for necessário parar e colocar outra pessoa no lugar. 

Os Conselhos Diretores geralmente não trabalham para a ausência e sim para a 

presença dos atuais. Nunca falamos, nestes dez anos, de maneira séria sobre a 

preparação de quadros sucessórios. É como se fossemos ficar eternamente, nós os 

Conselheiros e o Reitor. 

Inclusive nos Concílios existe sempre uma campanha velada para recondução 

dos Conselheiros. 

213 ALVIM . 2 - . op. Clt. p. . 
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No caso do Izabela a situação precisa ser melhor trabalhada, pois teremos 

muita dificuldade de preparar um Reitor à altura do que temos hoje. 

Também dificulta o fato de termos muito poucos metodistas na instituição, 

com a possibilidade de futura substituição interna recaindo numa única opção, o que 

também não é recomendável, pois, as pessoas podem, por exemplo, resolver tomar 

outro rumo e procurar outra organização e aí perderíamos a nossa única opção interna. 

Além de que, a democracia se caracteriza por abrir opções. Como o que aconteceu no 

Brasil, no plano Collor, '1er apenas uma bala na agulha", me parece uma idéia 

extremamente autoritária e incompatível com o compromisso de participação e 

desenvolvimento. 

Apesar de não fazer parte da nossa cultura, precisamos planejar o tempo de 

cada um nos mandatos atuais, Conselheiros e Reitor, e preparar a Instituição para a 

nossa ausência. 

Sem planejamento o processo sucessório pode ser traumático. 

Alvim chega a falar, no que se refere aos Reitores, " O dramático processo 

sucessório"214. 

Para Constantino, também sobre a substituição de Reitores: 

A substituição de pessoas nos cargos. fato normal nas organizações. aqui 

muitas vezes se caracteriza por um processo doloroso. que deixa seqüelas 

profundas e permanentes em suas vítimas e na própria instituição. 

O pior nessa hipótese é quando um Conselho despreparado escolhe um 

Diretor incompetente. E o sistema permite que isso aconteçaJ.215 

Isto reforça a nossa compreensão de que precisamos planejar o processo 

sucessório. 

4.10. Falta de projetos e inobservância dos documentos da Igreja 

A Igreja tem uma cultura de aprovar documentos e leis sem deixar claro quem 

deve avaliar e fazer cumprir. Muitas vezes, inclusive, tenho a impressão que pessoas 

214 _ AI.. VIM, Gustavo Jaques Dias. op. cit p. 3 
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assumem cargos somente para impedir que outros possam estar ali para fazer cumprir 

alguma determinação. 

Sobre essa questão, Constantino afirmou: 

Na Igreja também se aprovam leis que não pegam. 216 

Alvim, apresentando problemas da nossa forma de administrar, listou: 

A falta de projetos elaborados especialmente para a instituição, como parte 

do programa da Igreja no seu todo, em função de determinação canônica. 

A inobservância dos documentos da Igreja, ignorado por muitos. 217 

Também sobre a questão de projetos baseados nos documentos, Weber afirma: 

Parece-me que os princípios e os interesses da Igreja devam estar cada vez 

mais, e sempre, explicitados a todos, metodistas e não metodistas que se 

envolvem ou não com suas instituições. Mas, quem de fato, ao longo desses 

anos pôs.te mesmo nestes nossos documentos, não foi o povo da Igreja, 

nem os dos Conselhos Diretores, em geral, mas os fazedores das nossas 

Instituições. Recordo-me da UNIMEP. Havia muito mais adeptos das 

Diretrizes e do PVJ"fI entre os não metodistas que metodistas, por exemplo, 

da S' Região I E eram documentos aprovados em Concílio e ratificados 

pelos Bispos Todos 1. 218 

As discussões e decisões no Conselho do Izabela muitas vezes passam longe 

das Diretrizes para a Educação Metodista e mais distante ainda do Plano para a Vida e 

Missão da Igreja Metodista (PVMI). Mais adiante abordaremos a questão ideológica, 

a disparidade entre a prática do Izabela e os documentos. 

215 _ CONSTANTINO, Eliseu. op. cil. p. 9. 
216 _ CONSTANTINO, Eliseu. op. cil. p. 4. 
217 _ ALVIM, Gustavo Jaques D. op. cil. p.2. 
218 _ WEBER. Regina Coeli. op. cit p. 9. 
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4.11. Confusão de projetos pessoais e de pequenos grupos com projetos da Igreja 

Sobre essa questão, Weber observa: 

Consciosos e zelosos de dirigir, supervisionar, controlar o bem da Igreja, 

muito ao longo da história de nossas Instituições, se tem confondido a 

defesa de posicionamentos pessoais ou de grupos. 219 

Nos Conselhos Diretores, o do Izabela não foge a regra, os projetos tendem a 

ser pessoais ou de pequenos grupos afins, muitas vezes em detrimento da 

possibilidade de fazer um projeto que represente a síntese da Igreja. 

Essa posição é reforçada pela experiência de Canam: 

Na eleição no Concilio, se pensa em por o pastor fulano que vai opinar 

sobre bolsa de estudo para nós ou para conseguir alguma regalia no 

Colégio Izabela, elegendo pessoas para garantir privilégios. 

Fui indicada, uma leiga, pelo pastor da minha Igreja que trabalhou para 

que eu fosse eleita. Em troca tinha vários encargos. O pastor veio me 

contar porque eu estava lá. A minha igreja tinha uma creche e precisava 

estar lá para conseguir a continuidade do apoio financeiro de dois salários 

mini mos. 

Se cada Conselheiro entrar com o interesse de defender a igreja local dele, 

o Conselho não vai andar para a frente. 220 

Muitas vezes o que está por trás da eleição de um Conselheiro é apenas um 

projeto pessoal, pois o cargo dá status e joga para cima a imagem da pessoa eleita. 

Acima de tudo, é um privilégio pessoal ser eleito para o Conselho do Izabela. 

Pior que isto é quando os Conselheiros, por interesses diversos, às vezes até 

por vaidade pessoal, limitam-se a assumir uma posição de ser contra ou a favor do 

Reitor ou do Presidente, perdendo a capacidade crítica por esta ''fidelidade'' ou 

"infidelidade" incondicional. 

219 -lbid p. 2. 
220 _ CANAM, Márcia F16ri Maciel de Oliveira. op. cit 
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Diante de constatações com estas, o COGEIME fez uma proposta ao Concílio 

Geral que se reuniu em julho de 1997 

5. Proposta do COGEIME ao Concílio Geral da Igreja Metodista 

Antes de contemplarmos a proposta, creio valer a pena algumas considerações 

preliminares. 

O COGEIME é um órgão que congrega as instituições metodistas. O seu 

Presidente faz parte do Concílio Geral sem direito a voto. Esse órgão foi organizado 

no dia 22 de abril de 1967. 

O COGEIME se tomou uma projeção de destaque: 

o resultado dessa caminhada de três décadas foi uma projeção em nível 

nacional, continental e internacional. A nomeação, pelo Presidente da 

República, de dois dirigentes de instituições afiliadas ao COGEIME, para 

o CNE - Conselho Nacional de Educação, órgão máximo de deliberação e 

aprovação da política de educação brasileira, é a demonstração dessa 

projeção nacional. Mas o Conselho tem sido reconhecido na América 

Latina, com a ajuda na criação da ALAINE - Associação Latino-Americana 

das Instituições Metodistas de ensino e, em nivel internacional, em 

convênios com a NASCUMC - National Association of Schools, Colleges 

and Universities ofThe United Methodist Church (associação que reúne as 

instituições metodistas de ensino dos Estados Unidos) e, fina/mente, com a 

criação da IAMSCU - Intemational Association of Methodist-Related 

Schools, Colleges and Universities e participação no "1996 IAMSCU 

Meeting", o I Encontro Internacional de Educadores e Instituições 

Metodistas, realizado em agosto de 1996, no Rio de Janeiro, quando o 

COGEIME foi reconhecido por sua competência e realizações. O 

Presidente do COGEIME faz parte. desde sua fundação. do Comitê 

internacional da IAMSCU 221 

221 _ COGEIME. Sistema Metodista de Ensino. Documento encaminhado ao Concilio Geral da Igreja 
Metodista em julho de 1997. p.2. 
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No último Concílio Geral da Igreja Metodista, reunido em julho de 1997, o 

COGEIME encaminhou um projeto de criação do "Sistema Metodista de Ensino". 

O documento encaminhado apresenta o seguinte considerando: 

lI. CONSIDERANDO 

1) a necessidade de fortalecer ainda mais as instituições metodistas de ensino, 

como expressão de seu serviço educacional à sociedade, referenciado no 

documento "Diretrizes para a Educação Metodista "; 

2) o anseio de maior integração entre as instituições, acompanhando a 

tendência moderna das organizações; 

3) a vocação missionária e educacional da Igreja Metodista; 

4) a necessidade de se ampliar mais a relação entre Instituição e Igreja; 

5) o atual modelo que não tem garantido plenamente a estabilidade e as 

relações institucionais.222 

No considerando, fica mais evidente a necessidade de unidade das Instituições 

em tomo do principal documento balizador da ação educacional metodista, as 

''Diretrizes para a Educação Metodista". 

Também se alimenta a esperança de garantir a estabilidade das instituições 

abaladas pelas relações conflituosas entre Conselhos Diretores e Reitores. 

Na definição dos fins do COGEIME, o documento apresenta: 

Artigo 3" - O COGEIME. órgão subordinado ao Concílio Geral, congrega, 

obrigatoriamente, todas as instituições metodistas de ensino e tem por 

finalidade definir e estabelecer as diretrizes gerais para o Sistema 

Metodista de Ensino no Pais.223 

Nessa abordagem, fica claro o objetivo de transformar o COGEIME de uma 

simples associação em um órgão decisor, uma instância de poder das Instituições 

Metodistas de Ensino, estabelecendo diretrizes e implementando políticas gerais, 

funções estas até aqui delegadas aos Conselhos Diretores. 

222 -Ibid p. 3. 
223 -Ibid p. 4. 
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o COGEIME tem uma forte influência dos Reitores. Na realidade, pelos 

assuntos escolhidos e a sua própria estrutura, o COGEIME tem a lógica dos Reitores, 

inclusive todos os cargos da Diretoria, composta pelo Presidente, Vice, Secretário e 

Tesoureiro, são preenchidos por Reitores. 

Dessa forma, fica um órgão de grande influência dos Reitores, superior aos 

Conselhos Diretores. O que, em parte, é muito bom para o equilíbrio das tensões entre 

Conselhos e Reitores. Parece, numa primeira vista, uma boa decisão para 

reestruturação das instâncias de poder das Instituições Metodistas. 

Sobre a nova competência proposta: 

Artigo 4" - Compete ao COGEIME: 

I) atuar como agência educacional da Igreja Metodista, cuja missão é a 

de participar da ação de Deus no seu propósito de libertar o ser humano e 

a sociedade de tudo que os escraviza; 

II) estudar, elaborar e propor ao Concílio Geral, por intennédio do Colégio 

Episcopal, a filosofia paI3 a educação na Igreja Metodista. Bem como a 

política e as diretrizes educacionais paI3 as instituições metodistas de 

ensino; 

III) traçar políticas gerais e estimular a homogeneização dos sistemas 

administrativos nas instituições de ensino. respeitando as peculiaridades de 

cada uma delas; 

IV) receber das instituiçiJes de ensino e. com elas, discutir. à vista do 

planejamento global. propostas de projetos e atividades. bem como o 

material e os recursos humanos necessários ao cumprimento de seus 

programas de trabalho; 

V) estimular novos projetos educacionais. realizar pesquisas e publicações 

dentro do campo educacional; 

VI) prestar serviços às instituições em seus projetos educacionais e 

práticas administrativas; 

VII) estabelecer os critérios de participação das instituições metodistas de 

ensino em projetos que visem ao desenvolvimento missionário da Igreja 

Metodista; 

VIII) manter relacionamento com órgãos de educação em nível nacional e 

internacional; 



1X) credenciar as instituições metodistas de ensino que integrarão o 

Sistema Metodista de Ensino; 

.K,) estimular a ação educacional metodista com a criação de novas 

unidades e programas de expansão além das já existentes; 

XI) promover formas de integração e relacionamento das instituições. em 

seus diversos níveis de ensino; 

XII) Harmonizar os estatutos e o plano de contas das instituições 

metodistas de ensino. respeitando as peculiaridades de cada uma; 

XIII) criar cadastro de recursos humanos metodistas bem como estabelecer 

programas. visando à preparação de quadros para a Igreja e suas 

instituições; 

XlV) representar a área educacional da Igreja Metodista em nivel nacional 

e internacional. mantendo contatos com autoridades da área de ensino e 

promovendo intercâmbio com educadores e instituições dentro e fora do 

Pais; 

XJ1 assessorar o Colégio Episcopal na área de educação. 224 
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o COGEIME se organiza em Assembléia Geral, Diretoria e Secretaria 

Executiva. 

É permitida a organização de Seções Regionais do COGEIME, a serem 

constituídas conforme estatutos próprios. 

A Assembléia Geral é o órgão deliberativo do COGEIME, é constituída de 

Presidentes de Conselhos Diretores Gerais, Regionais e Locais; Presidentes de 

Conselhos Diretores Regionais, de cada Região Eclesiástica, acrescido de conselheiros 

tantos quantos forem as instituições regionais de ensino; Reitores e Diretores 

Gerais. 22s 

O documento tem a preocupação de manter a paridade entre Reitores ou 

Diretores Gerais e membros dos Conselhos Diretores nas Assembléias do COGEIME. 

Essa paridade não foi estendida a Diretoria, onde os cargos têm sido ocupados por 

Reitores( as). 

224 _ COGEIME. op. cit. p. 4/5. 
225 _ Cf. COGEIME. op. cit. p. 6. 
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No que se refere às Seções Regionais do COGEIME, caso seja aprovado um 

só Conselho Diretor para todas as instituições Regionais, essas seções seriam quase 

que o mesmo Conselho, com funções justapostas. 

A Decisão do Concílio Geral Sobre o Sistema de Metodista de Ensino226 

O Concílio Geral não aprovou a proposta do COGEIME na íntegra, pois a 

Igreja ali representada entendeu que Educação Secular deve seguir juntamente com a 

educação Teológica e a Educação Cristã. Por isso foi criada a Coordenação Nacional 

de Ação Docente, tendo como subsistema o COGEIME - Conselho Geral de 

Instituições Metodístas, de educação secular, CONETE - Conselho de educação 

Teológica e o CONEC - Conselho de Educação Cristã 

Para organização dessa Coordenação foi eleito um Grupo de Trabalho, 

constituído de dois elementos de cada Conselho do subsistema. 

Parece que a Igreja reafirmou que Educação e Missão não se separam na 

proposta Metodista. 

A Questão das Pastorais Escolares 

Com certeza falta à Igreja discutir com mais maturidade é questão das 

pastorais Escolares. Como pode um segmento da educação Metodista, responsável 

especialmente pelo desenvolvimento da consciência critica nas instituições ficar de 

fora dos projetos educacionais, das definições de políticas e diretrizes? 

As Pastorais, estando ligadas diretamente ao Bispo, criam um duplo, às vezes 

triplo, comando nas Instituições. 

É mais eficaz que o comando das instituições seja úníco e fique nas mãos dos 

administradores eleitos, os Reitores. Todas as atividades internas devem estar em 

sintonia com o comando. Daí a minha compreensão de que as pastorais devem ser 

parte integrante das escolas, sintonízadas com a sua proposta pedagógica, não como 

algo à parte. um apêndice estranho a ela. 

As Pastorais deveriam inclusive ter uma participação muito especial na 

elaboração dos Projetos Pedagógicos, pois é nele que se traça o perfil do aluno que se 

quer formar e faz ganhar forma toda a filosofia de educação da instituição. 
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Entendo que as pastorais deveriam, inclusive, juntamente com os vice-reitores, 

ter assento nas reuniões dos Conselhos Diretores com direito a voz, não a voto, e do 

COGEIME com direito a voz e voto, para que, em parceria com os executivos e 

conselheiros, pudessem participar das deliberações. 

Subdivisão do COGEIME 

No que se refere a organização do COGEIME, creIo que poderia ter se 

repensado a sua estrutura nessa oportunidade. 

Há uma evidente necessidade de divisão do COGEIME em diferentes niveis, 

pOIS os interesses e o peso das participações, por exemplo, de Reitores de 

Universidades e Diretores de Escolas Pequenas ou de Pré-Escolas são bastante 

diferentes. 

Esse assunto já tem sido levantado por diversos membros do COGEIME. 

Poderíamos ter uma dupla divisão (matricial): uma divisão vertical em 

câmaras e uma divisão horizontal em áreas ou subconselhos ( coordenações), 

conforme figura a seguir227
: 

~ 
Subconselbo dos Subconselbo dos Subconselbo dos 

.. 

Administradores Presidentes de Coordenadores de 

Cimaras luares Conselhos Diretores Pastorais Escolares 

Cimara Superior UNIMEP, IMS, Izabela, UNIMEP, IMS, Izabela, UNIMEP, IMS, Izabela, 

(lnstituiçaes que tem Americano de Lins, Americano de Lins, Americano de Lins, 

Cursos Superiores e IMECIIPA, Granbery. IMECIIPA, Granbery. IMECIIP A, Granbery 

escolas> 2000 alunos) 

Câmara Média Demais Escolas de até Demais Escolas de até Demais Escolas de até 

(Escolas de até t"Grau) 2° grau 2° grau 2° grau 

Câmara Fundamental Pré-escolas, Escolas Pré-escolas, Escolas Pré-escolas, Escolas 

(Pré-escolas, escolas Paroquiais, Centros Paroquiais, Centros Paroquiais, Centros 

paroquiais e cunos Comunitários, etc. Comunitários, etc. Comunitários, etc. 

Uvres e alternativos) 

226 _ Cf. decisão do Concílio Geral reunido em julho pp. 
227 _ Eu enviei uma carta ao Presidente do COOEIME em 25 / 11 / 96 fazendo esta sugestão. 
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Essa divisão poderia direcionar melhor as participações. Ora discutindo e 

deliberando por níveis, ora por coordenações. 

Os subconselhos (ou coordenações gerais) poderiam ajudar bastante no 

aperfeiçoamento de suas áreas e em conflitos localizados em escolas e / ou Regiões. 

Esse novo desenho do COGEIME poderia trazer as pastorais escolares sem 

prejuízo de sua coordenação nacional. 

O COGEIME de hoje tem um forte "cacoete" dos administradores escolares. 

Na estrutura proposta, ele ficaria também parecido com os Conselhos Diretores e as 

Pastorais. 

Esse novo desenho certamente fortaleceria uma prática saudável dos 

Conselhos Diretores da gestão das instituições. 

Sobre os Conselhos Diretores, o documento apresenta: 

ooS CONSELHOS DIRETORES 

Artigo (j1- Os Conselhos Diretores Gerais, Regionais e Locais de Ensino 

stlo órgãos subordinados aos respectivos Condlios. 

Artigo 100 - Compete aos Conselhos Diretores Gerais, Regionais e Locais 

de Ensino, na qualidade de representantes da Igreja Metodista: 

I) supervisionar e orientar as instituições metodistas de ensino, no âmbito 

de suas respectivas jurisdições, zelando pelo cumprimento de suas 

finalidades, como agências educacionais; 

11) estabelecer a politica geral a ser observada, definindo diretrizes, metas 

e normas gerais reguladoras de suas atividades em consonância com os 

documentos da Igreja Metodista; 

111) aprovar: 

a - o plano diretor das instituições; 

b - documentos e relatórios a serem encaminhados aos órgãos da Igreja 

Metodista; 

/V) deliberar sobre: 

a - planos de expansão e desenvolvimento; 

b - projetos de investimentos que tenham por objetivo construção, 

amp/iaçtlo ou modificação de instalações; 

c - orçamento geral das instituições, politica de pessoal, plano de cargos e 

salários bem como quadro de pessoal; 



VJ homologar: 

a - estatutos e regulamentos das próprias instituições; 

b - convênios e acordos com outras entidades que impliquem ônus extras e 

questões pertinentes aos principios da Igreja Metodista; 

VI) designar ou demitir Reitor ou Diretor Geral, bem como homologar a 

nomeação de ocupantes para outros cargos de confiança previstos nos 

respectivos estatutos; 

VII) propor: 

a - alienação ou gravame de bens; 

b - reforma de estatutos e regulamentos. aos respectivos concilios 

VIII) autorizar doações; 

IX) aceitar legados, doações e heranças; 

X) exercer outros encargos previstos nos estatutos e regulamentos das 

respectivas instituições. 

Artigo 1 r -Os Conselhos Diretores Regionais são compostos de 7 (sete) a 

11 (onze) membros titulares e do mesmo número de suplentes, eleitos pela 

Mesa dos Concilios Regionais respectivos. a partir da indicação dos 

Concilios Regionais através de lista de 3 (três) nomes por vaga. 

Parágrafo único - Em cada Região haverá apenas um Conselho Diretor 

Regional para todas as instituições metodistas de sua jurisdição. 228 
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Sabiamente foi retirado a palavra "dirigir" das competências do Conselho 

Diretor, pois na realidade, como vimos nas questões anteriores, os Conselhos nunca 

exerceram esta função, pois essa é uma competência dos Reitores. 

A competência de traçar as políticas gerais é comum aos Conselhos Diretores 

e ao COGEIME. Somente o tempo irá dizer se serão competências complementares 

ou superpostas. 

Escolha e Designação de Reitores 229 

No que se refere à escolha e designação do Reitor, entendo que os Reitores 

devam ser eleitos por processos seletivos, para se evitar o compadrio e o 

favorecimento de interesses de grupos em detrimento da Missão da Igreja. 

228 _ COGEIME. op. cit p. 7-10 
229 _ As idéias apresentadas aqui, eu enviei por carta ao Presidente do COGEIME em 25 / 11 / 96. 



136 

Para malOr eficácia do processo, bem como para evitar envolvimentos 

pessoais, o processo seletivo deveria ser conduzido por uma banca composta de três 

profissionais com formações e/ou experiência em administração, onde, pelo menos 

um, possua experiência em administração escolar e/ou universitária. 

A saber: 01 (um) indicado Coordenação Regional de Ação Docente da IV RE, 

que deveria presidir a banca; 01 (um) indicado pelo Conselho Diretor da Instituição e 

01 (um) indicado pelo COGEIME. 

O Conselho Diretor baixaria uma diretriz para processos seletivos descrevendo 

o perfil do Reitor que se busca, bem como as fases e os critérios do processo seletivo. 

Isso eliminaria a vaidade de Conselheiros, principalmente Presidentes de 

Conselhos, de ''fazer Reitores", ou de sentir a tentação de desestabilizar o Reitor para 

favorecer alguém que queira por no lugar dele. 

6. Outras Considerações 

Ao fazer as ponderações em muito desfavoráveis à prática dos Conselhos 

Diretores, não gostaria de ser colocado no lugar comum da cultura de grande parte dos 

críticos dos Conselhos, para os quais basta suprimi-los para se acabar com os 

problemas de administração. 

Vejo com desconfiança este maniqueísmo de Conselhos maus, Reitores bons, 

Conselhos sem propostas, Reitores cheios de propostas. Por isso a supressão pura e 

simples dos Conselhos como solução, sem a garantia de que as instituições não 

ficariam a serviço apenas do Reitor e dos grupos internos é uma idéia, se não de má 

fé, no mínimo, ingênua. Antes da extinção dos Conselhos temos uma caminhada que 

pode ser muito longa de aperfeiçoamento das administrações em dir~ção à 

participação. 

Quando olhamos as Instituições como organizações, é natural a presença de 

conflitos de interesses e de idéias. O assunto é fartamente explorado pelos diferentes 

autores que estudam as organizações e os conflitos tais como: capital x trabalho, linha 
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x staf, objetivos pessoais x objetivos organizacionais, superior x subordinado, dentre 

outras. 

o conflito organizacional nas Instituições, portanto, é mais que apenas na 

relação Conselho x Reitores. Para ser mais exato, quanto mais democrática a 

Instituição, mais conflituosas as relações internas e externas. 

Percebo a forma atual de Conselhos Diretores como uma forma caduca que 

precisa ser remodelada. Mas devemos ter em mente que acabando com os Conselhos, 

certamente não acabaríamos com os conflitos organizacionais. 

As relações entre Conselhos Diretores (clericalizados) e as Instituições de 

ensino (de orientação leiga) sempre foram muito conflituosas. 

Alvim chega a afirmar: 

Na verdade, na maioria deles (Conselhos), é como se todo mundo estivesse 

sentado num barril de pólvora, prestes a explodir a qualquer momento. A 

aparência é de harmonia, pouco confiável, que, encobre uma gue"a fria e 

conflitos latentes. 230 

Os motivos giram principalmente em torno do poder. Para a Igreja, as escolas 

devem ser suas extensões, participando ativamente da Missão. Para as escolas, a 

administração escolar deve ter um tratamento diferenciado, no qual se busca uma 

autonomia das escolas em relação a Igreja. Para os que estão dentro das escolas, 

quanto mais distante a Igreja estiver, mais garantia de que o status quo será mantido 

bem como os interesses dos grupos internos que estarão resguardados. 

Isso fica evidente na tentativa do COGEIME de ter um Conselho apenas por 

Região, distanciando da instituição os "representantes" da Igreja, os Conselhos 

Diretores. Apesar de pensar que a idéia favorece a conexionalidade das escolas, a 

exemplo do modelo organizacional da Igreja, e perceber que deve ficar bem melhor o 

trabalho integrado entre as instituições de uma mesma Região, não posso fingir que 

não estou vendo essa outra face dessa nova estrutura. 

230 _ ALVIM, Gustavo Jaques D. op. it. p. 1. 
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Neste mesmo espírito, nem sempre é sincera a afirmação dos que estão dentro 

das instituições de que precisamos recrutar metodistas competentes, pois na realidade 

isso poderia desestabilizar e significar ameaça ao poder instituído. 

Esse conflito de poder leva, a Igreja a clericalizar os Conselhos Diretores, para 

garantia da sua soberania sobre a escola. 

O problema é que desta forma, na realidade a soberania da Igreja não tem sido 

garantida. Em 10 anos como membro do Conselho Diretor do Izabela, o que vi foi 

justamente o contrário. Os clérigos evitam discutir, muitas vezes até por despreparo, 

questões vitais a Instituição, limitando-se a se posicionar sobre as questões que são 

trazidas pelo Reitor, de maneira reativa, e não se posicionando de maneira pró-ativa. 

Dessa forma a representação da Igreja, que quer ter plena ascensão sobre as 

escolas, fica prejudicada, pois creio, que a maior função de um Conselho Diretor é a 

de olhar para frente, estrategicamente, tomando como alvo a Missão da Igreja, 

influenciando o futuro da Instituição e não apenas a contemplar o que é encaminhado. 

A lógica atual parece ter mais a preocupação de não deixar fazer alguma coisa 

que possa ferir os interesses eclesiásticos do que planejar e fazer missionariamente 

como uma instituição de ensino confessional metodista. 

Mas com Conselhos composto de maioria que não vivencia e acompanha a 

evolução da administração e/ou da educação, essa função fica prejudicada, e na 

verdade, teremos um Conselho incompetente para suas designações. 

Portanto, coloco-me como mais um crítico da forma de Conselhos Diretores 

que temos para as Instituições Metodistas. 

Possível Obstáculo à Participação nas Instituições Metodistas: o estilo gerencial 

e a cultura da empresa familiar. 

A administração eclesiástica, inclusive de suas instituições, segundo 

Constantino, se assemelham à administração pública; 

o sistema metodista (Igrejas e Instituições) é de natureza sócio

burocrática, de cunho religioso, Nesse tipo de sistema, que tem o poder 

público como paradigma. .. 



... A própria constituição amorfa da Igreja, onde não se localiza a figura 

do 'dono' com seu poder de mandar fazer ou de deixar fazer. 231 
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Pensando a administração Pública, Mendonça apresenta alguns traços 

culturais nossos, brasileiros, como obstáculo à participação: 

podemos assinalar que três grandes caracterlsticas compões o nosso 

caráter, a saber: autoritarismo, personalismo e relações de amizade.232 

Segundo este mesmo autor, o personalismo é decorrente do estilo gerencial 

brasileiro, com "exagerada concentração de poder" nas mãos dos dirigentes.233 

Em decorrência deste estilo gerencial, vem as relações pessoais no lugar das 

profissionais. 

As relações de amizade ou de lealdade a grupos ou a familias como que 

'domesticam' a impessoalidade.234 

Segundo Mendonça, as relações de amizade levam "a prática do 

apadrinhamento" e do "nepotismo", a qual a participação se opõe: 

A essas práticas, no entanto, a igualdade do princípio da participação se 

opõe. Cabe, então a dúvida: como haver participação se as relações 

sociais no Brasil são antes relações pessoais ao invés de relações 

profissionais. 235 

Daí este "cacoete" autoritário tendente as relações pessoais e de parentesco 

nas instituições públicas, podem vir a comprometer um projeto participativo. 

O Izabela é uma instituição de característica familiar. 

231 _ CONSTATINO, Eliseu. op. cit. p. 8. 
232 MENDONÇA, Luiz Carvalheirn de. op. cit. p. 10 1 
233 _ Ibid p. 102. 
234 _ Id Ibid 
235 _ Id Ibid 



140 

Quando peguei os livros de Atas, percebi que me enquadro nesta também, 

desde o primeiro Conselho, pois lá estava a prima de meu Pai, Ottília de Oliveira 

Chaves, que durante os primeiros nove anos foi conselheira e secretária. Mais adiante 

eu encontro o meu primo de segundo grau, Dr. Dálcio de Toledo Lima, que foi 

conselheiro por dezenove anos, sendo destes, 10 anos presidente do Conselho. 

Também mais adiante encontro um ex-cunhado que foi Presidente do Conselho por 

11 anos. 

Somado aos meus 10 anos de conselheiro, sendo o segundo no exercício da 

presidência, temos para minha família, eu, os meus parentes e ex-agregados um total 

de 49 anos de mandato de conselheiro, sendo destes 32 anos de mandato na Mesa do 

Conselho, especificamente 23 anos (dos últimos 24) de exercício da Presidência do 

Conselho Diretor. 

Também são muitos parentes que trabalham juntos na instituição. Tem 

famílias com três gerações na ativa. 

Isto leva a algumas vantagens, pois o amor a "casa" e a dedicação é bem 

evidente nessas famílias. 

Por outro lado, se queremos uma instituição participativa e como sinal da 

justiça que pregamos como Igreja, essa situação requer a elaboração e 

implementação de Políticas bem claras, principalmente de Recursos Humanos e 

Acadêmica, para evitar as armadilhas do "compadrio" e de favorecimentos pessoais e 

para garantia das relações profissionais. 

A Questão Ideológica 

Julgo de fundamental importância fazer algumas ponderações sobre as 

questões ideológicas que envolvem as Instituições Metodistas de ensino. 

O debate em tomo da ideologia da educação Metodista, é uma conversa que 

não tem fim, devido os diversos aspectos que envolvem a questão. A primeira 

pergunta seria de que ideologia metodista estamos falando ? do Metodismo primitivo 

de Wesley que era do lado dos pobres e marginalizados? Do Metodismo norte

americano que foi trazido para o Brasil, que se identificou com as classes dominantes 

nos EUA e formou escolas para educar as elites brasileiras? 
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Sem pretensão de resolver a questão, propomo-nos, a seguir, mostrar um 

pouco deste assunto, abordando a ideologia nos documentos aprovados pela Igreja e 

registrando alguns aspectos da prática das escolas metodistas, particularizando o 

Izabela. 

No documento "Plano para a Vida e Missão da Igreja", o conceito da 

Educação secular demonstra o compromisso ideológico da educação metodista na 

ótica da Igreja. 

Este documento expressa educação secular como: 

o processo que oferece formação melhor qualificada nas suas diversas 

fases, possibilitando às pessoas o desenvolvimento de uma consciência 

critica e seu comprometimento com a transformação da sociedade, 

segundo a Missão de Jesus Cristo. 236 

Também os objetivos da educação secular, sinalizam a ideologia Metodista na 

medida em que explícitam como objetivos: 

- Capacitar a comunidade para cooperar no processo de transformação 

da sociedade, na perspectiva do Reino de Deus; 

- Ser a instituição educacional agente para atuar na sociedade na 

perspectiva do Reino de Deus; 

- Apoiar todas as decisões que promovam a vida, denunciar e combater 

todas as nações que destruam a vida; 

- Responder às necessidades do povo através da criação de escolas em 

áreas geográficas em desenvolvimento e em áreas carentes; 

- Propiciar possibilidades de estudo a alunos carentes; 

- Deixar claro o chamado de Jesus Cristo para comprometimento da fé 

num espírito não-sectarista .. 237 

236 _ Cânones da Igreja Metodista. "Vida e Missão". (C.3) - Educação Secular. p. 84 
237 _ Ibid p. 84 
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Em julho de 1980 foi realizado um Seminário no Rio de Janeiro, para elaborar 

um documento que foi intitulado "Fundamentos, Diretrizes, Políticas e Objetivos para 

o Sistema Educacional Metodista". 

Após redigido, o documento foi divulgado no órgão oficial da Igreja 

Metodista, o jornal "Expositor Cristão", para que fosse avaliado pelas instituições e 

Igrejas locais. 

Em janeiro de 1982, dois representantes de cada instituição Metodista, foram 

convocados para um seminário em São Paulo, do qual eu fiz parte, para elaborar o 

documento final. 

Uma comissão foi eleita nesse seminário para a redação final, que foi aprovada 

no XIII Concílio Geral da Igreja Metodista, em 1982 com o título de ''Diretrizes Para 

a Educação Metodista". 

Sendo o documento atual que baliza a educação metodista, vale a pena fazer 

alguns recortes para compreender a ideologia que ele expressa. 

Esse documento é dividido em 4 partes: 

I - O que estamos vendo 

11 - O que nos diz a Bíblia 

111 - Algumas considerações de que devemos nos lembrar 

IV - O que devemos fazer 

Vejamos algumas pistas em cada item: 

I - O que estamos vendo 

Neste item encontramos o relato: 

Hoje. no Brasil. vivemos situações que exigem de nós respostas 

concretas. Os problemas que afligem nosso povo. desde a família até os 

aspectos mais amplos da vida nacional. colocam um grau de desafio e 



todos precisamos contribuir para encontrar as soluções que atendam aos 

verdadeiros interesses da maioria da nossa população. 238 

Neste item acontece uma denúncia de na prática das escolas: 

Em razão de suas limitações históricas e culturais a ação educativa 

metodista tomou-se prejudicada em dois pontos importantes: primeiro, 

porque não se identificou plenamente com a cultura brasileira; segundo: 

por ter apresentado pouca preocupação em descobrir soluções em 

profundidade para os problemas dos pobres e desvalidos, que são a 

maioria do nosso povo. 239 

II - O Que nos diz a Bíblia 

Neste item encontramos a afirmativa sobre a ação de Deus: 

Ele condena o pecado individual e social gerador das forças que 

impedem as pessoas e os grupos de viverem plenamente. 

Sendo assim, a salvação é entendida como resultado da ação de Deus na 

história e na vida das pessoas e dos povos. Biblicamente ela não se 

limita à idéia da salvação da alma, mas inclui a açdo de Deus na 

realidade de cada povo e de cada individuo. Isto atinge todos os aspectos 

da vida: religião, trabalho, fam/lia, vizinhança, meios de comunicação, 

escola, politica, lazer, economia (inclusive os meios de produção), 

cultura, segurança e outros. 

A revelação do Reino e Deus em Jesus Cristo é motivo de esperança 

para todos nós. O Reino se realiza parcialmente na história por meio de 

sinais, que apontam para a plenitude futura. Ele é o modelo permanente 

para a açoo do povo de Deus, criando em nós consciência critica, capaz 

de desmascarar todos os sistemas de pensamento que se julgam donos 

exclusivos da verdade. A esperança no Reino permite que participemos 

238 _ lbid p. 98 
239 -lbid p. 97/98. 

143 



de projetos históricos que visam à libertação da sociedade e do ser 

humano. 240 

m - Algumas Considerações de que devemos nos lembrar 

Este item define que: 

A educação na perspectiva Cristã, como parte da Missão é o processo 

que visa oferecer à pessoa e comunidade, uma compreensão da vida e da 

sociedade, comprometida com uma prática libertadora recriando a vida 

e a sociedade. segundo o modelo de Jesus Cristo. e questionando os 

sistemas de dominações e morte. à luz do Reino de Deus. 241 

Este item também faz uma denúncia: 

Até o momento, nossa ação educativa tem sido influenciada por idéias da 

chamada filosofia liberal. Tipicas de nossa sociedode. resultando num 

tipo de educação com características acentuadamente individualistas. 

Alguns dos elementos fundamentais dessa corrente são: 

- preocupação individualista com a ascensão social; 
-

- acentuação do espirito de competição; 

- aceitação do utilitarismo como norma de vida; 

- colocação do lucro como base das relações econômicas. 

Nenhum desses elemntos está de acordo com as bases biblico-teológicas 

sobre as quais se deve fUndamentar a prática educativa metodista. ~42 

o item oferece algumas diretrizes: 

A partir dessas diretrizes a Igreja desenvolverá sua prática educativa. de 

tal modo que os individuos e os grupos: 

- Desenvolvam consciência crítica da realidade; 

240 _ Ibid p. 99/100 
241 _ Ibid p. 101 
242 _ Ibid p. 10 1 
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- Compreendam que o interesse social é mais importante que o 

individuai; 

- Exercitem o senso e a prática dajustiça e solidariedade; 

- Alcancem a sua realização como fruto do esforço comum; 

- Tomem consciência de que todos têm direito de participar de modo 

justo dos frutos do trabalho; 

- Reconheçam que dentro de uma perspectiva cristã, útil é aquilo que 

tem valor social. 243 

IV - Q Que Devemos Fazer 

Fazendo um recorte, encontramos: 

A busca desses novos caminhos deve procurar a superação do modelo 

educacional vigente. Não se pode mais aceitar uma educação elitista, 

que discrimina e reproduz a situação atual do povo brasileiro, 

impedindo transformações substanciais em nossa sociedade. Também 

não podemos nos conformar com a tendência que favorece a imposição 

da cultua dos poderosos, impedindo a maior participação das pessoas e 

aumentando cada vez mais seu nivel de dependência. 244 

Destacamos dentre os objetivos da Educação Metodista: 

- Motivar educadores e educandos a se tomarem agentes positivos de 

libertação, através de uma prática educativa de acordo com o 

Evangelho; 

- Denunciar todo e qualquer tipo de discriminação ou denominação 

que marginalize a pessoa humana, e anunciar a libertação em Jesus 

Cristo; 

- Despertar consciência critica e sensibilizada para o problema da 

injustiça, num mundo marcado pela opressão.245 

243 _ Ibid p. 102 
244 _ Ibid p. 102 
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Dentre as diretrizes gerais, destacamos: 

- Toda a ação educativa da Igreja deverá proporcionar aos participantes 

condições para que se libertem das injustiças e males sociais que se 

manifestam na organização da sociedade, tais como: a deterioração das 

relações nafamília e entre as pessoas, a deturpação do sexo, o problema 

dos menores, dos idosos, dos marginalizados, a opressão da mulher, a 

prostituição, o racismo, a violência o êxodo rural resultante do mau uso 

da terra e da exploração dos trabalhadores do campo, a usurpação dos 

direitos do índio, o problema da ocupação desumanizante do solo 

urbano e rural, o problema dos toxicômanos, dos alcoólatras, e outros. 

- A educação da criança deverá merecer especial atenção, notadamente 

na faixa do pré-escolar (de O a 6 anos), e de preferência voltada para os 

setores mais pobres da população. 246 

Neste item ainda consta: 

- O ensino formal praticado em nossas instituições não se limitará a 

preparar para o mercado de trabalho, mas, além disso, igualmente, 

deverá despertar uma percepção crítica dos problemas da sociedade. 

- As instituições superarão a simples transmissão repetitiva de 

conhecimentos, buscando a criação de novas expressões do saber, a 

partir da realidade e expectativa do poVO.247 
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A ideologia da educação metodista manifesta neste documento é bem clara: 

contra o individualismo, contra a injustiça e o desnível social, a favor na mudança das 

relações entre dominantes e dominados, questionando as estruturas sociais que 

oprimem os pobres e marginalizam pessoas, rompendo com a ideologia da classe 

dominante, e se colocando a serviço dos dominados na promoção da justiça social. 

245 _ Ibid p. 103 
246 _ lbid p. 104 
247 _ lbid p. 105 
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A Igreja Metodista brasileira, com base na realidade latino-americana e com 

suporte do metodismo primitivo, Wesleyano, Inglês, definiu a sua ideologia nesses 

documentos apresentados. 

Mas o que nos veio foi o metodismo norte-americano, e aí a história comprova 

que as escolas metodistas, conseqüentemente do lzabela, tem uma prática bem 

diferente desse discurso. 

O Prof Pery Mesquida registra sobre a questão da presença da Igreja 

Metodista na educação nos EUA 

Toda discussão sobre a presença da Igreja na educação norte

americana, foi uma discussão sobre a quem se destinaria a educação 

metodista(e protestante). De acordo com os relatos que tenho, os 

pedagogos metodistas e a cúpula da Igreja nos Estados Unidos achavam 

o seguinte: o Estado deve ocupar-se com a educação fundamental, 

enquanto a Igreja se ocuparia da educação de nível médio e superior. 

Isto é, o Estado ofereceria a educação pública, gratuita e a Igreja a 

educação paga. O Estado trabalharia com as classes menos favorecidas, 

a Igreja com aquelas que podiam pagar. Logicamente, às Igrejas 

protestantes caberia a 'missão' de formar uma classe de dirigentes para 

a República. 248 

Também nos relatos mais recentes de trabalhos sobre a vinda do Metodismo 

para o brasil, percebe-se que a questão ideológica era evidente no confronto com a 

ideologia da Igreja Católica. 

Assim, a pregação dos missionários é contra o 'romanismo ", o 

'catolicismo '. o 'jesuitismo: visões sociais e religiosas de mundo 

fundadas na metajIsica aristotélica. É contra isso tudo que vai se travar 

o 'combate' através da educação. Nesse sentido, assim se expressa o 

248 _ MESQUIDA, Pery. Metodismo e educacão no Brasil: Fonnar Elites e Civilizar a Nação. In: 
Revista do COGElME. Piracicaba. Ed Term. Ano 2. Número 2. 1993. p. 41. 



Bispo Hendrix: :4s escolas metodistas no Brasil são fortalezas do 

cristianismo. 249 

No mesmo texto, ainda é registrado: 

o Rev Kennedy, um dos missionários pioneiros, escrevendo para o 

Christian Advocate, de Nashvil/e, diz: "Eu cheguei à conc/usdo de que é 

somente através da escola que nós podemos salvar este Pais". 250 

148 

A preocupação dos missionários norte-americanos era atingir os dirigentes, a 

classe dominante, para mudar pelas cabeças que lideram a nação. 

Por isso, a Igreja irá começar a sua obra de cima para baixo e não de 

baixo para cima, do ponto de vista das classes ou camadas sociais: 

'através da escola nossa obra se tomará atraente para os estudantes, e 

seus pais nos ajudarão a superar progressivamente os obstáculos que 

freiam a obra metodista e, por conseguinte, ajudará a anular a 

influência da igreja romana, dando-nos a possibilidade de convencer as 

pessoas de que nós somos portadores do bem; isso poderá atrair para a 

nossa obra a c/asse para a qual nós queremos anunciar a verdade do 

Evangelho. Porque esta escola recebe o apoio das melhores familias, 

poderemos assumir o comando da educação jeminina no Brasil, modelar 

a mentalidade das mulheres e de seus filhos, o que contribuirá para 

destruir os dogmas frágeis, mas tirânicos, da Igreja Católica" (Christian 

Advocate, 27.10.1883, pg. 11).251 

Portanto, fica bem claro a opção das escolas metodistas de atingir as elites 

brasileiras. 

249 _ lbid p. 45. 
250 _ lbid p. 45. 
251 _ lbid p. 45, 46. 



o projeto básico era a criação de uma elite dirigente que pudesse tomar 

e controlar o poder do Estado para a"ancar o Brasil de seu atraso, 

provocado, segundo eles, pela presença da Igreja Católica. 252 

A Igreja Metodista lançou mão da educação da elite e não se preocupou 

com a educação das camadas subalternas da população. Talvez por esse 

motivo a Igreja Metodista é pequena em número de membros (mas 

influente politicamente). Ela não conseguiu 'descer' das elites, das 

camadas médias da população, em direção ao povo, através das suas 

escolas. 253 
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Por essas questões históricas, o lzabela continua atendendo a classe 

dominante, formando líderes para a sociedade. Daí a dificuldade de uma educação que 

realmente modifique as regras do jogo social, pois o universo em que trabalhamos é o 

dos que estão por cima, obtendo sucesso com as regras atuais. 

Na questão ideológica, portanto, existe um hiato entre o público alvo da Igreja 

Metodista, em seus documentos, e o público alvo das escolas. 

No caso do lzabela, a escola educa a classe média alta e alta. 

Quando verificamos a relação entre as mensalidades do lzabela e a faixa 

salarial dos que as podem pagar, a questão fica muito clara. 

No Izabela temos: 2S4 

CURSO MENSALIDAE 
.. 

Pré-escola 212,24 

l° Grau - l° Ciclo 238,87 

1 ° Grau - 2° Ciclo 281,09 

2° Grau (lo e 2° ano) 307,20 

2° Grau (3° ano) 396,85 

Arquitetura e Urbanismo 398,30 

Fonoaudiologia 413,31 

Biologia 344,55 

252 _ BOAVENTURA, Elias e MALUSÁ, Silvana. Escolas Paroquiais Metodistas. In: Revista do 
COGElME. Piracicaba. Ed Terra. Ano 5. Número 9. 1997. p. 83. 
253 _ MESQUIDA, Pery. op. cit p. 46 
254 _ Dados de outubro de 1997. 
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Na região de Belo Horizonte, temos2SS
: 

RENDIMENTO REAL DOS OCUPADOS -1997 
.... ....... . ... 

Especificaçio 10 % mais 2S%mais 50 % mais 25% mais 10% mais 

pobres pobres pobres ricos ganham ricos ganham 

ganham até ganham até ganham até até até 

Janeiro 115,35 181,22 311,73 635,19 1.394,32 

Fevereiro 114,09 181,02 308,37 628,46 1.386,45 

M~ 113,06 179,35 309,21 615,07 1.315,53 

Abril 112,49 178,44 307,70 612,04 1.322,50 

.. RENDIMENTO REAL DOS ASSALARIADOS -1997 

Especific:açio 10·/0 mais 25 0/. mais 50% mais 25 % mais 10% mais 

pobres pobres pobres ricos ganham ricos ganham 

gaabamaté gaabamaté ganham até até até 

Janeiro 151,02 205,98 339,52 617,94 1.311,93 

Fevereiro 146,10 203,74 332,47 597,80 1.230,28 

Março 141,35 205,92 336,48 601,65 1.177,88 

Abril 137,26 206,24 341,48 598,62 1.171,74 
. 

Levando-se em conta a família com médIa de dOIS filhos e consIderando que 

os com menor salário dentre os 10 % mais ricos se colocam abaixo da média 

registrada, podemos concluir que, com dois filhos para estudar, bem menos de 10 % 

da população ocupada e assalariada pode pagar pelo serviço de ensino prestado pelo 

Izabela. 

Ainda que o Izabela não seja das escolas que atualmente ocupam a classe A, 

ainda assim continua bem evidente o propósito de formar "elites dominantes". 

Aí caímos num dilema: alguém tem que formar a elite. Seria sensato 

abandonar esse espaço de educação e se dedicar apenas à educação dos pobres ? A 

sensatez não nos leva a permanecer dentre as melhores escolas nesse espaço? 

Contudo há maior necessidade de voltarmos as atenções para a intervenção 

junto as classes A e B com os valores do reino de Deus oferecendo uma educação para 

além dos conteúdos. Isto significa que a formação não deve se limitar a oferecer um 

255 _ Fundação João Pinheiro. Pesquisa de Emprego e Desemprego - Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. PED / RMBH. - ano 3. N 5. Maio de 1997. p. 22 
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bom lugar profissional para os que formamos, cuja lógica poderá levar à manutenção 

do status quo, mas voltada para a transformação, e não manutenção, das regras do 

jogo social. 

Nessa lógica, não basta dar boa educação para ser um bem sucedido, feliz, 

reconhecedor dos beneficios da educação do Izabela. É necessário formar agentes de 

transformação social. Daí decorre um dos papéis do Conselho Diretor que é, somado 

ao Reitor, procurar alternativas para sensibilização desta camada para as questões dos 

pobres e da necessidade de mudança social 

A Questão da Confessionalidade e da Conexidade (Conexionalidade) 

A questão da confessionalidade é algo ainda não resolvido no que se refere às 

Instituições Metodistas. A nível de discurso parece que caminhamos bastante em uma 

direção que não me parece ser consenso na Igreja. 

Alvim aponta: 

A forma diferenciada como segmentos da Igreja vêem a obra 

educacional, no contexto missionário, esperando alguns que ela seja uma 

escola dominical ampliada ou mais um 'ponto de pregação', outros, 

querendo vê-Ia como agente transformador da sociedade e outros, ainda, 

vendo nela a extensão do lar, para preservação dos valores éticos e 

morais dos cristãos. 256 

Conforme apontamos na história do Metodismo, fé e educação não se 

separam. Portanto, segundo o Metodismo histórico, a experiência religiosa faz parte 

da vida como um todo. 

Daí, ao meu ver, não se justificar esta fé "esquizofrênica" que só serve para 

uma "escola dominical", sem aplicação prática alguma na vida diária do cidadão. Se 

não podemos levar o que compartilhamos na nossa escola dominical para a escola 

secular, algo de muito sério está acontecendo com a nossa fé, ou com a nossa escola 

dominical ou com as nossas escolas seculares. 

256 _ AL VIM, Gustavo Jaques Dias. Op. cit. p. 3. 
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Particularmente, mesmo sendo filho de Pastor Metodista, a minha experiência 

de conversão veio a partir de uma escola Metodista, através de um trabalho 

estundantil da Mocidade Para Cristo - MPC, no Instituto Granbery da Igreja 

Metodista, em Juiz de ForaJMG, em julho de 1975. 

A pastoral na época fazia um excelente trabalho, mas deixava um pouco de 

lado a questão da experiência religiosa. 

Que bom que um aluno Presbiteriano me evangelizou e me levou a Cristo, 

fazendo a minha vida ganhar uma nova dimensão. Foi a minha maior e melhor 

experiência de vida. 

Por isso, creio, esta questão deva ser revista na nossa caminhada confessional. 

Claro que quando falo de fé e experiência religiosa, não me refiro a catequese 

e ao proselitismo. Pois o Metodismo é ecumênico na sua essência. O que eu quero 

dizer é que a confessionalidade, creio, na visão do Metodismo, não se limita as 

questões de transformação social e de racionalidade. 

Esta posição é, de certa forma, compartilhada pelos integrantes atuais do 

Conselho Fiscal, que no seu último relatório registrou: 

Que Deus abençoe esta instituição, e, conforme nossa fala na devocional 

do dia 29/ 08/ 1997, possa este estabelecimento fazer diforença com 

identidade própria, no mundo que vivemos. Que a Pastoral do Izabela, sob 

a orientação do Espírito Santo de Deus, venha suscitar trabalhos junto aos 

alunos, onde almas possam ser alcançadas para Jesus Cristo. 257 

Quando falo de uma confessionalidade de experiência e não apenas filosófica, 

reafirmo, não quero falar em "fazer Metodistas" a partir da escola, mas de falar de 

uma vida cristã professada pela Igreja, cuja prática religiosa possa ser vivida em 

outras compreensões confessionais. 

Quando falo em confessionalidade, também falo de respeito as diferentes 

compreensões religiosas no interior da escola. O que não significa omissão naquilo 

257 _ Relatório do Conselho Fiscal de 20/ 10 / 1997. Encaminhado à Mesa do Concilio Regional. 
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que para a Igreja Metodista, mantenedora das escolas, seja fundamental para a vida 

plena e abundante que professamos. 

Falar de confessionalidade da Igreja Metodista, também é falar do seu modo 

de se organizar, a conexidade (conexionalidade). 

A conexidade se caracteriza por ser uma forma de organização em que cada 

parte integrante do sistema, tem uma visão de ação integrada, somando esforços na 

mesma direção. 

A caminhada das escolas, principalmente por interesses de grupos internos, 

tem sido uma caminhada "particular" sem se preocupar com o todo missionário da 

Igreja, numa visão de missão "paroquialista", a partir da visão dos grupos internos e 

não da Igreja. 

É necessário urgentemente fortalecer a conexidade nas nossas escolas. 

Particularmente no que se refere ao Izabela, a escola tem uma caminhada não 

sintonizada em termos de planejamento e ação integrada com outras instituições. Essa 

integração tem sido apenas filosófica e em princípios de educação. 

Temos na região eclesiástica um problema antigo de ordem administrativa em 

uma das nossas instituições e outro problema que tem sido administrar a educação 

deficitária da formação teológica de nossos pastores. 

É um desafio o exercício da conexidade nessa questão. 

Pela nossa história e pelos princípios Metodistas, poderíamos ser uma única 

instituição de ensino na IV Região Eclesiástica, que envolvería as duas escolas, 

Izabela e Granbery, e o nosso Instituto Teológico. 

A históría recente nos mostrou que perdemos oportunidades de 

desenvolvimento das instituições, que poderiam estar sob um único comando. 

Se Iossemos assim teríamos mais a cara metodista e muito mais fortes 

enquanto instituição, podendo, inclusive, já ter alcançado o status de universidade. 

Mas parece que vamos ter muito o que caminhar ainda, pois os interesses 

particulares de cada instituição tem falado mais auto do que o interesse coletivo da 

Igreja. 



Na estrutura atual eu não vejo na ação dos Conselhos a conexionalidade. 

Pode haver hoje preocupações isoladas de um ou outro conselheiro com 

relação a vida e a administração de outra instituição. Mas não há tipo 

prático algum de conexionalidade.258 

Eu gostaria de ver, principalmente no caso da IV Região Eclesiástica, onde 

uma instituição está muito bem e outra que está muito mal. Então, deste 

contraste, o estender a mão, o ajudar, o ser um, seria extremamente 

produtivo. 259 
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o Rev. Edésio assim expôs sobre a possibilidade se ter uma única instituição: 

Uma instituição única, pela história de cada uma, eu vejo de uma maneira 

difícil de se concretizar pelos interesses que existem. Cada instituição tem 

a sua particularidade, o seu interesse, a sua forma de administrar. 260 

o Rev. Edésio afirma o que me parece estar no oração da Igreja Metodista: 

Eu vejo que a conexionalidade tem que continuar a ser a nossa utopia .. 261 

Essa questão, com certeza, poderá ser uma questão de conflito futuro, o que 

nos leva a compreender que precisamos debater, se preciso exaustivamente, a questão 

da conexidade Metodista na educação. 

Penso que este deve ser uma incumbência mais do COGEIME e dos Concílios 

Regionais, do que dos Conselhos Diretores. 

No caso do Izabela, espero uma ampla discussão num futuro próximo. 

258 _ Rev Edésio de Oliveira Rocha. Entrevista em 16/ 11 / 97. Foi membro do Conselho Diretor e 
atualmente é Reitor do Instituto Teológico João Ramos Jr. Em Belo HorizonteIMG. 
259 -lbid 
260 -lbid 
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Para isso é necessário incluir o assunto urgentemente na pauta de discussões, 

para que se possa avaliar a situação atual e identificar onde e como aperfeiçoar os 

canais de comunicação. 

Conforme verificamos, a comunicação precisa fluir melhor para garantia de 

maior eficácia das decisões do Conselho. 

Outra questão que é pré-requisito é estabelecer uma cultura de ações visando o 

desenvolvimento dos Conselheiros. 

A preocupação com o treinamento e desenvolvimento dos conselheiros só 

passou a entrar na pauta bem recentemente. É um espaço que nunca mais deve ser 

negligenciado. 

É de se esperar que após anos de participação no Conselho, os membros 

possam amadurecer a sua compreensão e análise sobre os problemas, o que leva a 

decisões mais amadurecidas, melhores. 

Ou acreditamos em decisões colegiadas e no enriquecimento das contribuições 

de cada Conselheiro, ou se não acreditamos na participação, manter a ignorância e 

falta de informação é o caminho para a manipulação e aprovação de projetos pessoais. 

Segundo Houle: 

Espera-se que o Conselheiro passe por três fases superpostas durante o 

tempo um que estiver a seu serviço. Ele passará, primeiramente, por um 

periodo de orientação e de adaptação. Este periodo será sucedido por 

outro mais importante, de serviço e colaboração. Este, por sua vez, se 

mesclará, gradativamente, a um tempo de experiente sabedoria, força e a 

provisão de uma retaguarda sólida. 

Importante também é tirar vantagem do fato de que os seres humanos são 

capazes de um permanente crescimento intelectual. Nem a seleção dos 

membros do Conselho, nem o enriquecimento da sua cultura devem ser 

deixados ao sabor dos ventos. 262 

262 _ HOULE, Cyril o. op. cit p. 68. 
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Ainda segundo o mesmo autor, estudioso da vida de Conselhos, a 

responsabilidade de desenvolvimento deve ser compartilhada, onde todos devem se 

responsabilizar: o conselheiro, o presidente do conselho e o executivo: 

Tal como os seres humanos, as organizações e associações vivem num 

mundo volátil e não podem florescer a não ser que os membros dos seus 

conselhos estejam constantemente empenhados no processo de aumentar a 

sua compreensão e aperfoiçoar as suas aptidões. 263 

Em particular, o Presidente do Conselho não pode deixar os assuntos ao 

acaso. Ele precisa estar ciente da necessidade de desenvolver as aptidões 

dos membros de maneira mais rápida do simplesmente deixando a natureza 

seguir seu curso. 264 

O executivo também desempenha um papel importante na continua 

educação do Conselheiro. É de sua especial responsabilidade ajudar o 

Conselho a compreender o trabalho da entidade e o campo da atividade do 

qual ela faz parte... . .. Neste caso, o Presidente deve criar oportunidades 

para o executivo compartilhar o seu conhecimento e os seus pontos de vista 

com os Conselheiros.265 

Por isso um clima e uma cultura de auto-desenvolvimento, de criação de 

oportunidades promovendo palestras seminários e cursos se faz necessário. 

2) É preciso despersonalizar o Izabela 

As formas alternativas aos Conselhos Diretores como os temos hoje, passa 

pelo aperfeiçoamento da participação interna na instituição. 

A figura do Reitor é muito forte. Ele conta com a admiração de todos nós 

Conselheiros e muito mais ainda do pessoal interno que convive mais de perto com 

ele. 

263 _ Ibid p. 62 
264 _ Id Ibid 
265 _ Ibid p. 63 



158 

Canan resumiu em poucas palavras o que VaI em cada um de nós 

Conselheiros: ''Nós temos um líder muito especial !,,266 

Falar no Izabela é falar no seu Reitor. A instituição é a imagem e semelhança 

do seu Reitor, que, nesses 30 anos no exercício da Reitoria, influenciou e liderou a 

formação de uma cultura muito peculiar dentro da organização. 

Mas a administração é centralizada, por isso os grupos internos ficam sempre 

na dependência do seu grande líder. O grupos internos precisam ter uma caminhada 

mais independente. 

Esta despersonalização e democratização se deve a dois fatores: 

1) Segundo as diretrizes da Igreja: 

Toda a prática das instituições se caracterizará por um contínuo 

aperfeiçoamento no sentido de democratizar cada vez mais as decisões. 267 

2) Até mesmo porque não somos eternos. Quando fui surpreendido com a 

internação súbita do Reitor em 1994, percebi muito de perto o quão dificil seria 

substituí-lo se ele quisesse ou precisasse parar naquele momento. 

As questões estratégicas do Izabela são pessoais do Reitor. Por maior que ele 

seja, por mais admiração que possamos ter e por mais eficaz que tenha sido até aqui, o 

momento nos leva a democratizar algumas ações gerenciais. 

3) Estabelecer Políticas 

Até aqui, devido à relação de inteira confiança, as políticas não estão muito 

bem definidas. Elas vão se definindo a medida da necessidade, como por exemplo a 

solicitação de ajuda para fazer um curso de aperfeiçoamento. 

266 _ Márcia F16ri Maciel de Oliveira Canan. Entrevista no dia 07 /11/ 96. 
267 _ Cânones da Igreja Metodista - Diretrizes para a Educação Metodista. p. 106. 
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o Reitor tem bastante claro para si, creio, os critérios para cada situação. 

Portanto, ainda que não escritas, as políticas existem. Só que é um assunto que diz 

respeito também ao Conselho e a comunidade interna. 

Portanto a democratização passa pelo estabelecimento de Políticas com a 

participação do Conselho Diretor e da comunidade interna. Isto fortaleceria a criação 

de um consenso em tomo de princípios que deverão nortear o futuro da instituição. 

Isto certamente reduz a possibilidade de crises futuras não apenas internas a 

instituição, mas principalmente entre a instituição e a Igreja representada pelo 

Conselho Diretor. 

É urgente o estabelecimento de uma Política Acadêmica e da Política de 

Recursos Humanos. 

Quando falamos em Política Acadêmica, falamos também na participação 

tanto do Conselho quanto da comunidade interna e da Pastoral Escolar na concepção 

dos Projetos Pedagógicos. Naturalmente a participação do Conselho seria bem menor 

que a do público interno. 

Na sala de aula é onde tudo acontece em termos de Missão e, em tese, a sala de 

aula é conseqüência de uma proposta pedagógica que envolve desde as relações 

interpessoais entre professores e alunos, quanto às questões metodológicas e dos 

conteúdos programáticos. Tudo deve vir delineado em um Projeto Pedagógico 

Participativo. 

Quando falamos em Política de Recursos Humanos, falamos em critérios e 

ênfases para o recrutamento, seleção, manutenção e desenvolvimento de Recursos 

Humanos. Fazer um Planejamento de carreiras visando situações futuras de maneira 

participativa, consensual. 

4) Estabelecer metodologia de Recrutamento e Seleção de Metodistas 

competentes para funções estratégicas 

A presença de metodistas em nível estratégico é muito pequena e isso poderá 

acarretar problemas futuros na manutenção da confessionalidade na instituição. 
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Os caminhos futuros para a instituição passam pelo aperfeiçoamento da 

participação e para maior influência da filosofia e ideologia educacional metodista; 

com certeza é preciso aumentar o número de metodistas na instituição. 

Ainda que tenhamos dificuldades de encontrar metodistas prontos, se tem 

potencial vale recrutar, selecionar e desenvolver, formando quadros metodistas, 

conforme Diretrizes da Igreja: 

o QUE DEVEMOS FAZER: 

9 - a Igreja e suas instituições estabelecerão programas destinados à 

formação de pessoas capacitadas para todas as tarefas ligadas à ação 

educacional e Social.268 

Uma outra questão importante é criar um rodízio nas funções estratégicas. 

Vislumbrar o futuro e o aperfeiçoamento das relações internas nas organizações, 

particularmente no Izabela, é pensar em acabar com os "donos dos cargos". Isso 

ajudaria a manter um clima interno de parceria e coesão. 

Para isso voltamos à Política de Recursos Humanos que precisa vislumbrar a 

possibilidade de carreira em "Y", de funções técnicas bem remuneradas e menor 

diferença entre os maiores e os menores salários em nível estratégico, para facilitar o 

rodízio sem maiores perdas de salários e, conseqüentemente, de poder. 

Também se faz necessária a preparação interna de quadros para futuras 

posições, inclusive sucessórias. 

5) Participar mais ativamente das decisões que garantam o cumprimento da 

Missão Educacional de uma Instituicão da Igreja Metodista 

Como VImos, o público alvo da ação da Igreja preconizada em seus 

documentos é outro que não as classes sociais que estão dentro da instituição. 

268 _ Cânones da Igreja Metodista - Diretrizes para a Educação na Igreja Metodista. p. 105. 
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Isso nos leva a pensar de duas formas: 

a) Influenciando os alunos para a questão dos pobres a dos marginalizados 

sociais, chamando-os à parceria na mudança das regras do perverso jogo social. 

Sobre esse ponto, Weber afirma: 

Creio firmemente que as nossas instituições, dentro do contexto atual, 

ainda que sen'indo predominantemente à burguesia - pela condição de 

classe dos que a buscam quanto pela mentalidade predominante de sua 

clientela - podem desempenhar papel importante em nossa sociedade. 

Hoje, espalhados por aí, há ensaios de experiências inovadoras, 

participativas, anunciando que é possivel um trabalho intelectual honesto, 

competente, com discernimento critico-ético aos desafios intra-exlra muros 

.I Nada revolucionárias, nada subversivas... Diferentes sim .I Encaminham 

- tomara Deus - a possibilidade de uma nova ordem de valores para a 

comunidade de homens e mulheres, que não se restringe à escola... . .. mas 

pode muito bem passar por estas instituições... (se deixarem acontecer I). 

Há de fato um patrimônio mas, há com muito mais valor, um corpo de 

recursos humanos capazes de realizar a obra que apontam nossos 

documentos. 269 

A proposta educacional metodista, estando a favor dos dominados, deve-se 

articular e oferecer um ensino que esteja para além, e não para aquém, dos conteúdos 

exigidos para construir os profissionais com possibilidades no mercado de trabalho, 

mas acima de tudo, participar na construção de pessoas com consciência crítica 

desenvolvida e predispostas a mudança da realidade, combatendo os desníveis sociais, 

alvejando a justiça, a paz, o amor e a vida plena em Jesus Cristo. 

A educação metodista, inclusive para as elites, só faz sentido se tiver como 

objetivo o chamamento dos educandos para o exercício da cidadania do Reino de 

Deus e participação na construção de uma ideologia a partir da ótica dos dominados. 

b) Desenvolvendo projetos de cunho popular e, principalmente de educação 

informal, junto a camadas carentes. 
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Conforme orientado no documento da Igreja "Diretrizes Gerais para a 

Educação Metodista": 

o QUE DEVEMOS FAZER: 

5 - as igrejas e instituições devem atuar também através de programas de 

educação popular, para isto destinando recursos financeiros especificos. 270 

As possibilidades para isso são muitas e tenho informações enviesadas de que 

a instituição já promove alguma coisa nessa direção. O que precisamos é discutir mais 

essas questões e abrir novas possibilidades numa parceria da Igreja x Conselho 

Diretor x Izabela. 

6) Elaborar um Planejamento Estratégico Participativo 

Quando falamos em planejamento, falamos no futuro da instituição. Daí vem a 

interrogação: quem deve traçar possibilidades futuras para a instituição? A Igreja 

representada pela Mesa da Região Eclesiástica ? O Conselho Diretor ? O Reitor ? A 

comunidade interna? 

Creio que todos, porque diz respeito a todos. 

A Igreja tem o seu projeto educacional. Metodismo e educação não se 

separam. O Conselho, o Reitor, bem como a comunidade interna, devem estar em 

sintonia com os princípios filosóficos da Igreja, manifestos em seus documentos, e 

com as necessidades eclesiásticas para a realização da sua Missão educacional, ainda 

que inclua cursos ou projetos deficitários, pois não estamos na educação somente para 

ter sucesso financeiro. 

Nesse contexto entram sonhos antigos como um projeto Universitário que 

inclua um curso de FilosofialTeologia. É uma carência da Igreja no cumprimento da 

sua Missão educacional desenvolvida pelo pedagógico trabalho pastoral. 

269 _ WEBER, Regina Coeli. op. cit. p. 7/8 
270 _ Cânones da Igreja Metodista - Diretrizes Para a Educação na Igreja Metodista, p. 104. 



163 

Reporto-me a 1956, quando se falou pela primeira vez em iniciar no Izabela 

um processo de transformação em Universidade, quando na reunião do Conselho, dois 

membros do "Conselho de Curadores de Universidade Evangélica do Brasil", Bispo 

César Dacorso Filho e Rev Carlos de Abreu Godinho, falaram nessa possibilidade, o 

que a ata registra: 

Inicialmente justificou o Sr. Bispo Presidente sua presença e a do Rev 

Carlos de Abreu Godinho, passando a historiar os trabalhos desenvolvidos 

até aqui para a criação da Universidade Evangélica do Brasil e as 

possibilidades de se iniciar a realização do plano com o estabelecimento 

da Universidade Evangélica de Minas Gerais, tendo, sobre esse particular, 

desenvolvido minuciosa exposição. Esclareceu ainda que para a criação do 

Instituto Universitário em MInas Gerais, poder/amos contar com as 

Escolas de Engenharia, de Direito e de Odontologia e Farmácia, sediadas 

em Juiz de Fora, sendo que a última ficará sob a responsabilidade d'O 

Granbery, devendo funcionar a partir do próximo ano. Desse modo ficaria 

atendida a principal exigência do Ministério da Educação com apenas a 

criação de uma Faculdade de Filosofia... . ... em Belo Horizonte, junto ao 

Colégio Izabela Hendrix. 271 

Esse sonho é antigo e ainda está, com certeza, no inconsciente da Igreja. 

A comunidade interna, com certeza, também tem as suas expectativas bem 

como o Reitor tem os seus planos nesse sentido. 

O que o Conselho precisa fazer é assumir o papel, juntamente com o Reitor, 

de abrir ampla discussão sobre o assunto para garantia de que serão contemplados 

todas as necessidades da Missão e oportunidades de mercado, bem como as 

expectativas da Igreja, do Reitor e da comunidade interna. 

7) Estimular a discussão da redefinicão do papel do Conselho Diretor 

No contexto atual são poucos os Conselheiros que sabem o papel do Conselho 

Diretor a partir da concepção em vigor. 

271 _ Livro de Atas do Izabela - Volume I - P 81 b. Ata do dialO /03/1956 
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Digo isto por experiência própria. Somente há bem pouco tempo atrás que me 

VI compelido a pensar no meu papel enquanto Conselheiro e o próprio papel do 

Conselho como um todo. Por enquanto tem sido uma caminhada solitária, pois parece 

que existe pouca preocupação nessa direção, com uma exceção apenas dentre os 

demais conselheiros. 

Portanto se faz necessário desenvolver estudos e reflexões sobre a caminhada 

dos Conselhos Diretores, discutindo novas possibilidades de administração das 

escolas. 

Numa perspectiva futura, vejo os atuais Conselhos Diretores: 

a) Num futuro próximo no papel de consultoria e apoio, ficando as questões 

decisórias para Coordenações Regionais da Igreja e, principalmente, conselhos 

internos de profissionais que trabalham na casa. 

Essa posição também é compartilhada por Weber, que como num desabafo 

registrou: 

Até que sejam de fato, os metodistas postos e os não metodistas contratados 

para todos os trabalhos a serem realizados nas instituições de ensino, os 

dirigentes - supervisores e controladores mesmo, quem sabe houvesse um 

grupo de trabalho, (o novo papel para Conselhos Diretores ?) nas duas 

grandes áreas que assessorasse, como consultores dos Colegiados 

Diretivos ? Participassem efotivamente de suas reuniões, apreciando 

decisões, ali, juntos. E certo que devam ser pessoas ligadas de fato às 

ações das Instituições afinadas com os documentos escritos e aprovados 

pela Igreja, dispostos e disponíveis ao entrosamento com a Instituição -

vestindo a sua camiseta I. 

Para isso se faz necessário estudar e cnar formas de administração 

participativa pela formação de comitês internos (conselhos diretivos). 
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b) Num futuro não muito próximo, saindo de cena, com a sua extinção. 

No desenvolvimento deste trabalho para mim ficou muito claro que a vida dos 

Conselhos como nós os temos já está chegando ao fim. Eles estão perdendo o seu 

sentido, pois estão longe de cumprir o que cabe a eles e, creio, não cumprirão jamais. 

É um sinal de maturidade se entendermos, nós membros de Conselhos 

Diretores, que esta fase de organizar-se dessa maneira está chegando ao fim e que o 

aperfeiçoamento das relações sociais levam as organizações à autonomia, o que é 

muito bom. 

Devemos aprender com Wesley, que apesar de querer diferente, acabou 

entendendo os metodistas norte americanos que resolveram criar um Igreja própria, 

rompendo com a Igreja Mãe na qual Wesley viveu até os seus últimos instantes. 

Todos continuaram metodistas, mas a organização mudou. 

Quando temos um compromisso maior com a história do que com nossos 

projetos pessoais ou de pequenos grupos, agimos de forma a desenvolver a 

consciência crítica ao ponto de poder criar um clima de divergências e permitir que as 

"crias" tomem outro rumo do que gostaríamos. O desenvolvimento e a participação 

nos levam a essa possibilidade. 

Se realmente for nessa direção o rumo da história dos Conselhos, que 

saibamos poder garantir uma gestação saudável e um parto feliz para uma nova 

concepção mais missionária e saber sair de cena na hora própria. 

No momento, "convém que outras possibilidades cresçam e nós (Conselhos 

Diretores) diminuamos". 
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ANEXO I 

PRIMEmO ESTATUTO DO IZABELA 

o primeiro estatuto aprovado na primeira reunião, em 03 de Janeiro de 1930, 

segundo a 1 ª Ata registrada na 1 ª página do 1 Q livro da Atas da Instituição teve a 

seguinte redação: 

ESTATUTOS DA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DO COLLÉGIO ISABELA HENDRIX 

Capítulo I 

Art. 1 ° : Fica constituída pelos presentes estatutos e de acordo com a legislação em 

vigor, uma corporação com o nome de junta Administrativa do Collegio 

lsabela Hendrix. 

Art 2°: Sua sede é em Belo-Horizonte, Estado de Minas Geraes. 

Art 3°: Seu fim é manter a referida instituição escolar adquirindo, administrando e 

usando seus bens de raiz, bens móveis e quaesquer outros necessários ao seu 

desenvolvimento. 

Art 4°. A Junta Administrativa do Collegio lsabella Hendrix será representada por seu 

presidente em juizo e em suas relações para com terceiros. 

Art 5°. Os membros da Junta Administrativa não respondem subsidiariamente pelas 

obrigações que os representantes da Associação contrahirem expressa ou 

intencionalmente em nome desta. 

Capítulo 11 

Nomeação de Poderes da Junta 

Art 6°. A Junta Administrativa do Collegio lsabela Hendrix será composta de cinco 

membros nomeados pela Junta de Missões da Egreja Methodista Episcopal do 

Sul, com sede em Nashville, Tennessee, Estados Unidos da America, e o 

termo de seu mandato será de quatro annos. 
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Art. 7°. Os actuaes membros da Junta são: Miss LeIa Putmam, Miss Eva L. Hyde, Sra. 

Ottília de O. Chaves, Rev W.H.Moore e Rev lA.Guerra. 

Art. 8°. Para que o mandato de todos os membros não cesse na mesma epocha, os 

seguintes membros serão nomeados para um período excepcional de dois 

annos: Rev lA.Guerra e Rev W.H.Moore. 

Art. 9°. Dando-se qualquer vaga na Junta durante o período do mandato de quatro 

annos, este fato será, pelo presidente da mesma, levado ao conhecimento da 

Junta de Missões nos Estados Unidos da América e a vaga será prehenchida na 

primeira reunião da assembléa respectiva. 

Art. 10°. A Junta tem, dentro dos limites marcados por estes estatutos, plenos poderes 

para fazer todas as transações necessárias para a realização do fim de sua 

organização como: adquirir e vender propriedade, levantar empréstimos em 

seu proprio nome, fazer edificios e receber dadivas, doações e legados para a 

manutenção e desenvolvimento do Collegio Isabela Hendrix. 

Art. 11°. Sua natureza, porém sendo mais a de uma Junta de Depositários do que a de 

uma corporação comercial, ella não fará compra ou venda de propriedades, 

nem levantará empréstimos nem contrahirá dividas sem o consentimento da 

Junta de Missões nos Estados Unidos da América do Norte. São exclui das 

desta condição as dividas que forem absolutamente necessárias ás despesas 

correntes annuaes, as quais devem apparecer no relatório annual apresentado á 

Diretoria e á Junta de Missões. 

Art. 12°.Será dever da Junta adiantar, por todos os meios ao seu alcance os interesses 

da instituição entregue ao seu cuidado. 

Art. 13°. Quanto ao requerimento interno e á direção da instituição, ficam estes 

entregues as representantes do Departamento de Senhoras da Junta de Missões 

nos Estados Unidos da América. 

Capítulo lU 

Dos Officiaes e seus Deveres 

Art. 14°. A Junta será organizada de quatro em quatro annos, na primeira reunião 

annual, depois da Conferência Geral da Egreja Methodista Episcopal do Sul, 
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pela eleição por escrutinio de um Presidente-Thesoureiro, um Vice-Presidente 

e um Secretário. 

Art. 15°. Ao Presidente-Thesoureiro compete: 

1°. Convocar todas as reuniões extraordinárias e presidi-las, bem como as 

reuniões annuaes marcadas nestes Estatutos. 

2°. Votar com voto de desempate. 

3°.Fazer annualmente um relatório exacto do movimento e condições da 

instituição á Junta de Missões nos Estados Unidos da América. 

4°. Observar a fazer observar aos demais membros e officiaes da Junta o fiel 

cumprimento destes Estatutos. 

5°. Guardar os valores em dinheiro da Junta, deposita-los em Banco escolhido 

pela mesa, exceptuando os que forem necessários ás despesas immediatas e 

correntes. 

6°. Ter em ordem o livro caixa da Junta. 

Art. 16°. Ao Vice-Presidente compete: 

Substituir o Presidente em todos os seus empreendimentos e auxilia-lo em 

todos os misteres do seu cargo. 

Art. 1 r. Compete ao Secretário: 

Dar conta do expediente em todas as sessões. 

Ter em boa ordem e guardar o material pertencente á Secretaria. 

Capitulo IV 

Das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias 

Art. 18°. Na ultima semana de julho haverá sessão ordinária da Junta. 

Art. 19°. Pode haver sessão extraordinária á chamada do Presidente, quando este 

julgar necessário. 

Art. 20°. A Junta pode funcionar com a presença da maioria de seus membros. 

Capitulo V 

Dos Fundos da Junta 

Art. 21°. Estes consistirão dos orçamentos para propriedades feitos pela Junta de 

Missões nos Estados Unidos, das importancias votadas pela Directoria da 

instituição para os mesmos fins, e de dadivas, doações e legados feitos pelos 
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anugos da instrucção no Brasil e no Extrangeiro, todos os quaes serão 

guardados e empregados fielmente, conforme a vontade dos protectores da 

instituição, e, do terreno e edificios nos lotes numeros de 1 a 24 do quarteirão 

nO 19 da X sessão urbana da planta cadastral de Belo-Horizonte. 

Capitulo VI 

Art. 22°. Estes Estatutos são reformaveis no tocante á administração. Só podem ser 

mudados pelo voto da maioria de seus membros, com previo aviso de um mez 

da mudança contemplada e a mudança tornar-se-á affectiva somente depois de 

ser approvada pela Junta de Missões nos Estados Unidos da América. 

Art. 23°. A personalidade jurídica da Junta Administrativa do Collegio lsabela 

Hendrix se extinguirá por deliberação de seus membros e, depois de 

dissolvida, todos os seus bens passarão a pertencer á Junta de Missões nos 

Estados Unidos da América. 

(Assignado) LeIa Putnam, 

Eva L. Hyde 

W.H.Moore 

Ottilia Chaves 

IA. Guerra". 



ANEXOU 

RELAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

1) Rev. Acir Goulart 
Entrevista: 23 / 02 97 
Presbítero da Igreja Metodista. 
Coordenador da Pastoral do Instituto Bennet da Igreja Metodista. 
Vice- Presidente do Conselho Diretor da Faculdade de Teologia 
Foi Membro do Conselho Diretor do Instituto Ana Gonzaga durante 20 anos 
Reitor do Bennet 73 a 82. 
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Diretor do Centro de Filosofia e Teologia UNIMEP - Universidade Metodista de 
Piracicaba no paríodo de 1982 a 1986. 
Vice-Reitor acadêmico da UNIMEP em 1986. 

2) Dr. Prof Almir de Souza Maia 
Entrevista em 18 / 07 / 97 
Reitor da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP). 
Presidente do Conselho Geral das Instituições Metodistas (CEGEIME). 
Membro do Instituto Granbery da Igreja Metodista no período de 1967 a 1983. 
Membro do Conselho Diretor do Instituto Metodista de Ensino Superior no período de 
1974 a 1978. 
Ex-Diretor do Centro de Ciências Biológicas da UNIMEP. 
Ex-Vice-Reitor Administrativo UNIMEP. 

3) Rev. Antônio Eustáquio Gomides. 
Entrevista em 19 / 10 / 96 
Membro e Presidente do Conselho Diretor do Instituto Metodista Izabela Hendrix no 
período de 1983 a 1994 

4) Prof Carmelindo Rodrigues da Silva 
Entrevista: 06 / 10 / 96 
Membro do Conselho Diretor do Instituto Metodista Izabela Hendrix a partir de 1996. 
Membro do Conselho Diretor do Granbery da Igreja Metodista no período de 1981 a 
1984. 
Membro do Conselho Diretor Instituto Teológico Metodista João Ramos Jr. A partir 
de 1986 a 1993. 

5) Rev Edésio de Oliveira Rocha. 
Entrevista: 16 / 11 / 1997 
Reitor do Instituto Metodista Teológico João Ramos Jr. 
Membro do Conselho Diretor do Instituto Metodista Izabela Hendrix no período de 
1983 a 1987 



6) Rev. Jorge Cândido Pereira Mesquita 
Entrevista em 17 / 07 / 97 
Presbítero da Igreja Metodista 
Secretário do Conselho Geral de Instituições Metodistas COGEIME 
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Membro do Conselho Diretor do Instituto Educacional Piracicabano no período de 
1977 a 1983. 

7) Dr. José Geraldo Ribeiro do Vale 
Entrevista no dia: 18 / 07 / 97 
Membro do Conselho do Izabela: de 1988 a 1992. 
Membro do Conselho Diretor da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) a 
partir de 1986 - Presidente atual 
Membro e Presidente do Conselho Diretor do Instituto Granbery da Igreja Metodista a 
partir de 1993. 

8) Rev. Lino Estevão Magalhães Leite 
Entrevista em 28 / 08 / 97 
Presbítero da Igreja Metodista 
Coordenador da Pastoral Escolar do Instituto Metodista Izabela Hendrix 

9) Prof!. Márcia Flóri Maciel de Oliveira Canan 
Entrevista dia 07 / 11 /96 
Membro do Conselho Diretor do Instituto Metodista Izabela Hendrix a partir de 1988. 

10) Rev. Messias Valverde 
Entrevista em 04 / 08 / 96 
Presbítero da Igreja Metodista 
Coordenador da Pastoral Escolar do Instituto Granbery da Igreja Metodista. 

11) Rev Olívio Andrade Silva 
Entrevista: 21 / 10 / 96 
Membro do Conselho Diretor do Instituto Metodista Izabela Hendrix a partir de 1982. 
Vice-Reitor e diretor administrativo do Instituto Granbery da Igreja Metodista no 
período de 1977 a 1984. 

12) Prof Paulo Henriques 
Entrevista em 04 / 10 / 96 
Membro do Conselho Diretor do Instituto Metodista Izabela Hendrix no período de 
1965 a 1872. 

13) Rev. Rui de Souza Josgrilberg 
Entrevista em 22 / 02 / 97. 
Presbítero da Igreja Metodista 
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Membro do Conselho Diretor do Instituto Ecumênico de Pós-Graduação em Ciências 
da Religião a partir de 1993. 
Membro do Conselho Diretor do Instituto Metodista de Ensino Superior em 1982. 
Ex-Coordenador do Centro de Teologia e Filosofia do Instituto Bennett da Igreja 
Metodista 
Ex-Diretor do Instituto Teológico César Dacorso Filho. 
Ex-Diretor e atual professor da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. 

14) Rev Sérgio Arantes Pinto 
Entrevista no dia 15 / 02 / 97 
Presbítero da Igreja Metodista. 
Membro do Conselho Diretor do Instituto Educacional Piracicabano no período de 
1968 a 1975. 
Reitor no Instituto Metodista Educacional no período de 1976 e 1977. 
Reitor do Instituto Granbery da Igreja Metodista no período de 1978 a 1984. 

15) Rev Sérgio Marcus Pinto Lopes 
Entrevista no dia 22 / 02 / 97 
Presbítero da Igreja Metodista. 
Diretor do Centro de Teologia e Filosofia da Universidade Metodista de Piracicaba 
(UNIMEP). 
Reitor do Instituto Granbery da Igreja Metodista no período de 1974 a 1977. 

16) Rev Westem Clay Peixoto 
Entrevista no dia 04 / 08 / 96 
Presbítero da Igreja Metodista. 
Membro do Conselho Diretor do Instituto Metodista Izabela Hendrix 1983 a 1991 
e a partir de 1996. 
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