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Andrea Luxton

Acreditação denominacional: 
importante ou desnecessária?

N
os últimos anos a educação adventista superior tem sofrido mudanças 
drásticas. Os 98 colégios e universidades reconhecidos da igreja salien-
tam a importância que a igreja continua a dar à educação superior.

Muitos desses colégios e universidades são também reconheci-
dos pelo governo, e um número cada vez maior tem sua própria licença. 

Embora essas instituições enfrentem cada vez mais expectativas e regulamen-
tos de suas organizações de reconhecimento, muitas delas são consideradas 
como exemplos de excelência em seu respectivo país. Será que a acreditação ou 
reconhecimento denominacional adventista tem um lugar válido nesse ambiente 
educacional mutatório? Eu acredito que essa nova face da educação adventista dá 
ao processo de acreditação denominacional maior proximidade e importância.

A acreditação denominacional não substitui nem duplica o reconhecimento 
secular. Ela tem um propósito muito específico: buscar do campus respostas para 
as seguintes perguntas: “Esta é uma instituição adventista de boa qualidade? Ela 
representa o melhor que a educação adventista tem a oferecer?” Em outras pala-
vras, será que a instituição encontrou uma forma de buscar a excelência mediante 
um compromisso inequívoco de fé? Está ela engajada em buscar continuamente 
desempenhar sua função singular e positiva dentro da sua comunidade? Nenhuma 
agência de reconhecimento secular faz essas perguntas; se, no entanto, nossas 
instituições não tiverem respostas para as mesmas, a razão física de sua existência 
é duvidosa.

A acreditação denominacional, entretanto, não só verifica se uma insti-
tuição está cumprindo os objetivos denominacionais, mas também fornece um 
processo para ajudar a instituição a alcançar essas metas.

O processo de acreditação denominacional, por exemplo, coloca a singu-
laridade e missão adventista no ponto mais alto da agenda de cada instituição. No 
ambiente acelerado da educação superior, diante de exigências do governo, pres-
sões do dia-a-dia, e desafios de orçamento e matrículas, é fácil para um colégio ou 
universidade tomar por certo a eficiência de seu distinto caráter adventista. A vi-
sita de acreditação exige que a instituição seja mais intencional e reflexiva quanto 
ao êxito em cumprir sua missão. A visita oferece uma excelente oportunidade para 
a administração atrair a atenção do professorado, do pessoal e dos alunos para o 
núcleo de valores operacionais da instituição, bem como sua direção em relação à 
igreja.

A acreditação denominacional também provê um foro para debates entre 
a igreja e seus educadores. Através da história da igreja, tem sempre havido um 
debate animado entre educadores e administradores denominacionais. Embora os 
líderes da igreja queiram certificar-se de que a educação superior apóie totalmente 
a missão da igreja, os educadores precisam lidar com as realidades de alunos que 
forçam os limites, bem como questões de liberdade acadêmica e integridade de 
pesquisas. Essas inquietações não são incompatíveis, mas podem assim parecer 
se não conversarmos juntos. O processo de acreditação adventista provê um foro 
para a instituição e a igreja, e as ajuda a ouvirem melhor uma à outra. 
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Esse processo de acreditação também 
provê uma estrutura básica para definir 
excelência no ambiente especial da educação 
adventista. O Manual de Acreditação da 
Adventist Accrediting Association  [Asso-
ciação Adventista de Acreditação] (AAA), 
por exemplo, identifica onze critérios, que 
abrangem desde a operação administrativa 
até as finanças e a vida estudantil, cada um 
dos quais liga expectativas acadêmicas com 
o enfoque de missão da igreja. Por isso, en-
quanto a acreditação denominacional destaca 
o ponto forte das finanças de uma instituição, 
ela também examina se o processo orçamen-
tário e as prioridades da escola são orientados 
pela missão. Na verdade, todos os critérios da 
AAA estão focalizados na missão. 

Além disso, o processo de acreditação ad-
ventista possui uma outra qualidade singular: 
leva a discussão sobre a natureza e qualidade 
da educação adventista a instituições que 
variam em tamanho de 12 a 6.000, de Ca-
marões a Papua Nova Guiné, e da Romênia 
ao Canadá. Sendo que a equipe de avaliação 
inclui educadores e administradores de dife-
rentes localidades e especialidades, as discus-
sões unem linhas geográficas e culturais. Que 
diálogo surpreendente e enriquecedor, e ele é 
essencial em uma igreja mundial!

Poderiam as instituições adventistas por 
si mesmas cumprir esses objetivos? Talvez. 
Mas olhos externos geralmente podem ver 
aquilo que mesmo o melhor administrador 
de dentro da instituição pode não perceber. 
Ainda que a acreditação forneça apenas 
aprovação da direção administrativa, isso 
fortalece internamente a instituição, ao passo 
que aumenta a confiança da clientela. 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia incenti-
va suas instituições educacionais a buscarem 
o reconhecimento local e a acreditação, e 
seu êxito em assim fazer deve ser aplaudido. 
Contudo, isso nunca deve ser um fim em si 
mesmo. A acreditação denominacional iden-
tifica quem somos, onde está nosso enfoque, 
e como queremos ser identificados dentro do 
mais amplo panorama da educação superior. 
Isso ajuda a igreja e 
a educação superior 
a apresentarem uma 
frente unida em 
seu compromisso 
mútuo de servir 
como agentes de 
redenção.
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