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Discurso 35 anos da ABMES e Prêmio ABMES de Jornalismo 

Agosto de 2017 

 

Cumprimentos 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

 Neste momento, tomado de especial emoção diante da grandeza deste evento 

e, sobretudo, em face à responsabilidade e ao desafio de conduzir os destinos da 

ABMES pelos próximos anos, quero dirigir aos presentes algumas breves palavras. 

Ao longo desses 35 anos, foram tantas as conquistas que marcaram a trajetória 

da ABMES e da educação superior brasileira que, para mim, e acredito que para muitos 

aqui presentes, é difícil não se emocionar! 

A começar pela história de luta e de ousadia daqueles que fundaram a ABMES. 

A história dos fundadores da ABMES, e da própria ABMES, foi marcada por muita luta, 

determinação, perseverança e obstinação. Pois, foi graças ao esforço de um grupo de 

mantenedores visionários que, em 1982, foi criada uma Associação para representar 

nacionalmente o ensino superior particular brasileiro e lutar pelo desenvolvimento do 

ensino superior particular de nosso país e pelos legítimos direitos e interesses dos 

mantenedores desse setor, direitos esses que, 6 anos depois, com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, foram garantidos naquela carta. 

Nesse contexto, senhoras e senhores, não poderia deixar de rememorar aqui, 

os nomes de Electro Bonini, que em agosto de 1982, presidiu a assembleia ordinária 

que constituiu a ABMES, e de Vera Gissoni que, durante o processo de criação da 

ABMES, trabalhou arduamente viajando por este Brasil Continental na busca de 

mantenedores dispostos a criar uma Associação que representasse, de forma séria, 

combativa e inovadora, as instituições de ensino superior particulares de nosso país. 

Nessa perspectiva, é questão de justiça homenagear também, nesta história de 

luta e de obstinação, o nome de três grandes personagens: a começar por Candido 
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Mendes, o primeiro presidente da ABMES, que conduziu os destinos de nossa 

instituição por dez anos, de 1982 a 1992. Candido Mendes foi o responsável por 

defender o direito à livre iniciativa do setor de educação superior particular, num 

período de grande efervescência política que foi a transição da ditadura para o regime 

democrático. Naquele tempo ele já defendia que a Associação deveria ser um grande 

fórum de discussão, diálogo e debate das instituições de ensino superior para traduzir 

suas aspirações e anseios em proposições que deveriam ser conduzidas ao governo. 

Essas aspirações vêm sendo conduzidas por todos os seus sucessores. 

Em seguida veio o ilustre professor Édson Franco, que presidiu a nossa 

instituição por 12 anos. De 1992 a 2004, Franco foi responsável por uma gestão 

marcada pelas contribuições para a discussão de políticas e temas educacionais, 

atuando ativamente junto a reitores e mantenedores de todo Brasil. Em sua gestão a 

Associação cresceu, aumentou o número de associados, conquistou espaços perante o 

Governo Federal e ganhou respeitabilidade na comunidade acadêmica. 

Depois veio o mestre de todos nós, o professor Gabriel Mario Rodrigues, que 

conduziu a Associação de 2004 a 2016. Foram doze anos consolidando os espaços de 

interlocução e conciliação com os órgãos governamentais. Sempre antenado nas 

novidades e à frente de seu tempo, Gabriel colocou a ABMES nos trilhos da inovação e 

provocou as instituições a refletir e enfrentar os novos desafios da era tecnológica. 

Com ele a ABMES deu um notável salto na direção a uma atuação política mais forte e 

consistente, principalmente através do Fórum das Entidades Representativas do 

Ensino Superior Particular, pois, junto comigo e mais 3 companheiros, Hermes 

Figueiredo, do Semesp, Paulo Cardin, da Anaceu, e Habib Cury, da Anup, foi um dos 

fundadores, e seu primeiro presidente. Em 2005, sob a iniciativa e a criatividade de 

Gabriel, a ABMES encabeçou um precioso projeto nacional junto às IES para ampliar a 

visibilidade das ações do ensino superior particular no âmbito da responsabilidade 

social. Campanha esta que vai para sua décima terceira edição neste ano. E, em 2016, 

Gabriel adquiriu a sede própria da ABMES, com uma estrutura moderna e situada 

numa localização privilegiada, tive a honra de inaugurá-la em 6 de dezembro de 2016.  
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Minhas senhoras e meu senhores, 

 

Antecedido por figuras tão brilhantes e exponenciais, desde minha posse, em 

maio de 2016, sinto-me muito grato e honrado por ter assumido a gestão da maior 

Associação que representa o ensino superior particular brasileiro, que neste mês 

completa 35 anos de existência, e ter recebido, desse grande legado, a incumbência de 

dar continuidade ao valoroso trabalho de pessoas tão ilustradas, competentes e 

renomadas. 

Muita coisa foi já foi feita e muito mais ainda está por fazer. 

Ao longo de três décadas e meia de existência, a ABMES vem buscando, com 

pioneirismo, ousadia, coragem, determinação e comprometimento, atuar junto aos 

órgãos governamentais na defesa do ensino superior particular e de seus associados, 

marcando presença no cenário nacional e contribuindo nas discussões de temas que 

impactam o desenvolvimento da educação superior brasileira.  

Foi graças ao notável trabalho realizado na área acadêmica, com a realização de 

programas de apoio ao desenvolvimento acadêmico e administrativo das IES, 

realização de cursos de capacitação e seminários mensais, consultoria jurídica 

educacional para seus associados, oferecimento de prêmios como o Milton Santos de 

Educação Superior, o Top Educacional Professor Mário Palmério, o Concurso Silvio 

Tendler de Vídeos Sobre Responsabilidade Social das IES e, hoje, devido ao seu forte 

trabalho desenvolvido no âmbito político e jurídico, a ABMES vem ocupando um papel 

de destaque dentro do conjunto das entidades representativas do ensino superior 

particular. 

Ademais, auspicioso registrar que, dentro das ações e estratégias ousadas, 

corajosas e inovadoras, a ABMES tem exercido um importante papel perante a 

imprensa nacional como porta voz e fonte de informação acerca do ensino superior 

brasileiro, tem realizado atuação proativa contribuindo com sugestões legislativas para 

o aprimoramento das políticas públicas voltadas para a educação nas esferas dos 
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poderes executivo e legislativo, criou o Projeto ABMES Internacional que, em setembro 

deste ano, levará sua primeira Delegação Internacional para a Rússia – a Rússia 

Experience, a fim de desenvolver parcerias com universidades de referência russas e 

trocar experiências na área de educação, e idealizou o Prêmio ABMES de Jornalismo, 

criado com o objetivo de reconhecer trabalhos jornalísticos de excelência e que 

tenham a educação superior como tema central, além de incentivar o 

desenvolvimento da cobertura da imprensa sobre o setor. 

Com efeito, senhoras e senhores, podemos dizer, portanto, que estamos aqui 

reunidos para comemorar o aniversário de 35 anos de uma instituição que 

consideramos de extrema importância para a educação superior brasileira. 

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 de 

35 Anos que vocês receberam, 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 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, 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.  

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. 

Por fim, não podemos deixar de mencionar toda a equipe técnica da ABMES, 

que não só atua diariamente na concretização dos projetos e na execução das tarefas 
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da Associação, como fez um primoroso resgate histórico dos dados registrados no 

Memorial. 

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. 

 

Finalizando, caros amigos. 

No meu discurso de posse na presidência da ABMES, em maio de 2016, 

enfatizei que a ABMES escreveu e escreverá histórias, e hoje estamos aqui renovando 

os compromissos com os objetivos desta importante Associação na luta pelos direitos 

e interesses de nossos associados e na defesa do ensino superior particular. E, nessa 

linha de raciocínio, como asseverado em parágrafo anterior, como parte das 

comemorações de uma trajetória de lutas e conquistas de 35 anos, faremos, nesta 

noite de festa, a entrega da primeira edição do Prêmio ABMES de Jornalismo! 

E, para tanto, tivemos a honra de contar com a participação de três renomadas 

personalidades da Academia Brasileira de Letras como membros exclusivos da 

comissão julgadora, para selecionar os premiados das 8 categorias que fazem parte do 

Prêmio: os ilustres imortais Arnaldo Niskier, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça e Merval 

Pereira, todos aqui presentes, cujos méritos são reconhecidos em virtude da vasta 

experiência, competência e engajamento nas atividades desempenhadas no campo 

literário, jornalístico e educacional. Nossos sinceros agradecimentos aos ilustres 

professores. 

Agradeço, também, a contribuição de todos os 233 jornalistas do Brasil inteiro 

que participaram do prêmio e parabenizo os 8 vencedores agraciados, aproveitando a 

ocasião para registrar o papel fundamental que esses profissionais têm exercido na 

melhoria da qualidade da educação brasileira e no desenvolvimento de nosso país. 

Encerro aqui minhas palavras agradecendo, inicialmente, à contribuição de 

todos aqueles que ao longo desses 35 anos contribuíram sobremaneira para o 
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aprimoramento da educação superior particular brasileira e para o crescimento da 

ABMES e, em especial, a todos os gestores do Ministério da Educação e conselheiros 

do CNE que, durante esses longos anos têm proporcionando um amplo e profícuo 

diálogo com o nosso setor. 

Agradeço, outrossim, a todos os associados da ABMES que, ao confiarem em 

nossa representatividade, contribuem para o fortalecimento da nossa entidade e da 

educação superior brasileira.  

Agradecimento especial aos primeiros presidentes da ABMES, Candido Mendes, 

Edson Franco e Gabriel Mario Rodrigues, bem como a todos os colaboradores 

pretéritos e atuais da nossa instituição que faço questão de nominar a todos: 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, José Roberto Covac, Gustavo Fagundes, Sinara Machado e Bernardo 

Brandão. Equipe guerreira que sem ela nada poderia ser feito. 

Agradeço também aos acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, Arnaldo 

Niskier, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça e Merval Pereira por aceitarem participar da 

comissão julgadora do Prêmio ABMES de Jornalismo, e também a todos os jornalistas 

que participaram da primeira edição do referido Prêmio.  

Por fim, agradeço a todos que, de uma forma ou de outra, atuam por um bem 

maior no anseio pela construção de uma sociedade mais democrática, mais igualitária 

e mais bem formada. 

 

Sejam todos muito bem-vindos ao jantar em comemoração aos 35 anos da ABMES e 

que Deus abençoe a todos! 

mailto:abmes@abmes.org.br
http://www.abmes.org.br/

