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Discurso de comemoração dos 35 anos da ABMES proferido no 
seminário com a presença dos imortais 

 
Cumprimentos 
 
Senhoras e senhores, 
 

Entre os anos de 1960 e 1980, as matrículas do ensino superior saltaram 

de 200 mil para cerca de 1,4 milhão, num impressionante crescimento de quase 

800% das matrículas no setor particular. Foi neste ambiente de ebulição e 

novidades que surgiu, em 1982, o movimento de criação da Associação 

Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior – ABMES, capitaneado por um 

grupo de mantenedoras liderado pelo ilustre professor Candido Mendes de 

Almeida, seu primeiro presidente. 

Desde a sua fundação, a primeira e principal finalidade da ABMES 

consagrada em seu estatuto consistia, e consiste até hoje, em: “postular 

pelos direitos e interesses das entidades mantenedoras associadas 

ou filiadas” (art 2º, inciso i), inclusive judicialmente (art. 17, inciso ii)”. 

Nesse contexto, é importante ressaltar a relevância do papel da ABMES na 

conquista do preceito constitucional na carta de 1988 de que “o ensino é livre 

à iniciativa privada” (art. 209 da cf), respeitadas as leis gerais da 

educação bem como todo aparato de avaliação e regulação definido 

pelo poder público. 

Ao longo de mais de três décadas, a ABMES vem buscando, com 

pioneirismo e comprometimento, atuar junto aos órgãos governamentais na 

defesa do ensino superior particular e de seus associados, estabelecendo com 

o governo um profícuo debate que resultou no aperfeiçoamento e na adequação 

de inúmeras propostas que beneficiaram a realidade das instituições de ensino 

superior, marcando presença no cenário nacional e contribuindo nas 

discussões de temas que impactam o desenvolvimento da educação, com 

destaque para o papel do ensino superior particular. 
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Guiada pelos objetivos estabelecidos na época de sua fundação, em 1982, 

e pelas contínuas e desafiadoras mudanças ocorridas ao longo dos anos nos 

contextos educacional, social, econômico e político do país, a Associação 

Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) tem desempenhado 

seu papel com firmeza, audácia e obstinação sendo hoje, reconhecidamente, a 

maior entidade representativa da educação superior particular no Brasil. 

A ABMES continua escrevendo sua história, com muito esforço e muito 

trabalho, ambos dignos de aplausos e elogios. Graças ao notável trabalho na 

área acadêmica e no âmbito político, a ABMES ocupa, hoje, um papel de 

destaque no conjunto das entidades representativas do setor privado e é 

reconhecida por seus prêmios e projetos. 

Nos últimos anos, a ABMES teve um crescimento consistente, que 

contribuiu para o seu fortalecimento como entidade representativa. Hoje, ela 

continua compromissada com a luta pelos direitos e interesses de seus 

associados e da educação superior privada, porém em uma proporção ainda 

maior e mais diversificada. 

A expressiva atuação da ABMES certifica seus valores e tradição, ao 

prestar assessoramento pedagógico, administrativo, técnico e jurídico às 

instituições associadas e ao promover cursos e eventos de capacitação. Além 

disso, a entidade se destaca como a esfera excelsa de interlocução do setor 

particular, contribuindo continuamente com a agenda positiva da educação 

superior por meio da realização de debates e seminários, produção de matérias, 

desenvolvimento de pesquisas, elaboração de estudos e publicações sobre os 

temas mais relevantes para o segmento.  

No âmbito político, a Associação se faz presente nos momentos mais 

substanciais, atuando firmemente em frentes importantes junto aos órgãos 

governamentais e agregando subsídios para a elaboração de políticas públicas. 

Tem participação fundamental na construção e revisão de normas legais, 

buscando aproximá-las da realidade das instituições de ensino superior e 

garantindo os direitos e conquistas de nossos associados. 
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Pelo relevante histórico desses 35 anos da entidade e pela relação 

estabelecida com a imprensa, em especial nos últimos cinco anos, a ABMES 

hoje representa a voz do setor. Figura nas principais notícias sobre educação 

superior e presta significativos esclarecimentos à mídia e à sociedade, 

notadamente sobre a expressiva primazia do segmento particular e sua 

indispensável contribuição na formação de recursos humanos e no 

desenvolvimento do país. 

A ABMES se destaca igualmente por promover a integração entre os 

segmentos representativos das instituições de educação superior, com o 

propósito de fomentar a necessária articulação do setor e permitir a interação 

para a compreensão mútua dos problemas educacionais, identificando 

alternativas e dando encaminhamento aos grandes temas em defesa dos ideais 

do ensino superior particular como um todo.  

Nesse contexto, senhoras e senhores, há muito o que se comemorar pelas 

realizações da ABMES no decorrer de três décadas e meia. Parte das conquistas 

estão registradas no memorial comemorativo dos 35 anos, mas essa é uma 

narrativa que não se conta em poucas páginas.  

A presente publicação foi composta por muitas mãos. A começar pelas 

mãos dos fundadores e ex-presidentes Candido Mendes, Édson Franco e 

Gabriel Mario Rodrigues que deram início a toda essa história. Passando 

pelos esforços de seus dirigentes, que guiam a ABMES a agir com perspicácia 

em cada momento nas frentes necessárias, de acordo com as premências do 

setor e do país. Sem contar com o trabalho de todos os colaboradores, 

parceiros, consultores, estudiosos e profissionais que contribuíram de diversas 

maneiras para a consolidação de nossa entidade.  

Para o memorial lançado hoje, contamos também com a visão apurada 

do professor Arnaldo Niskier, especialista no campo educacional, em um 

primoroso registro do paralelo entre os serviços prestados pela ABMES nesses 

35 anos e a própria trajetória da educação superior no Brasil.  
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Muitos foram ainda os que nos enviaram depoimentos francos e 

aprazíveis, resgatando as principais memórias de nossa Associação, sob 

diversos pontos de vista de uma mesma história cheia de nuances.  

Não podemos também deixar de mencionar a equipe técnica da ABMES, 

que não só atua diariamente na concretização dos projetos e na execução das 

tarefas da associação, como fizeram um primoroso resgate histórico dos dados 

aqui registrados.  

Acima de tudo, a ABMES é feita de gente. Pessoas visionárias, 

comprometidas e atuantes. Pessoas que lutam por um bem maior, pelo ato de 

construir juntos, por um trabalho bem feito e que traz resultados coletivos – 

para seus associados, para o setor educacional brasileiro e para o 

desenvolvimento do país. Desde já agradeço a toda a equipe da ABMES, 

pretérita e presente, que faço questão de nominar Ana Maria Faria, Cecília 

Horta, Celso Frauches, Sólon Caldas, Lidyane Lima, Sabrina 

Moraes, Bruno Coimbra, Arlete Gonçalves, Simone Silva, Ana 

Flávia Flôres, Sheila Souza, Wellington Botelho, Debora de Jesus, 

Gherald George, Daiana Araújo, Robson Pereira, Jonathan Alves, 

Renata Silva, Leandro Rodrigues, Thamires Oliveira, Inácio 

Medeiros, Valdemar Otani, Jose Roberto Covac, Gustavo Fagundes, 

Sinara Machado e Bernardo Brandão. Equipe guerreira que sem ela nada 

poderia ser feito. 

Nosso imenso agradecimento a todos os que fizeram e fazem parte dessa 

brilhante caminhada. A cada um de nossos associados, propósito basilar de 

nosso exercício; àqueles que mantém aberto o canal para o diálogo entre setor 

particular e governo e a todos que acreditam na nossa missão, com a certeza de 

que esses 35 anos foram fundamentais para a história da educação brasileira, 

mas que são apenas o começo do longo e profícuo caminho que ainda iremos 

trilhar.  

 

Parabéns a todos que fazem, todos os dias, a ABMES. Parabéns 

ABMES, pelos seus 35 anos de lutas e conquistas. 
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