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O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, quero dar como lido pronunciamento em homenagem aos 36 anos da
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. O seu primeiro Presidente
foi meu dileto amigo Cândido Mendes, uma das figuras mais criativas da sociologia
brasileira, estudioso e cientista político. Quero destacar o nosso ex-colega Deputado
do Amazonas que foi o segundo Presidente da Fundação, da ABMES, Deputado Edson
Machado.
Por último Sr. Presidente, presto homenagem para honrar os mais de 10 anos
do maior educador deste País com a maior seriedade e grandeza humana, que foi o
Professor Gabriel Rodrigues.
Peço a V.Exa., portanto, para dar com lido e transcrito, nos Anais desta Casa e
nos meios de comunicação, o discurso que eu faço neste momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB-PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Hoje subo
nesta tribuna para homenagear uma das principais entidades do universo educacional
brasileiro, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. O seu primeiro
Presidente foi meu dileto amigo Cândido Mendes, um dos maiores talentos de
pensamento brasileiro. Candido Mendes , em pleno regime autoritário sempre pautou
sua atuação pública e chegou a ser Parlamentar, por uma visão critica do
desenvolvimento nacional, preocupado com a inserção do Brasil no mundo da
Globalização e da modernização do nosso processo civilizatório.
Fundada em agosto de 1982, e presidida hoje pelo professor Janguiê Diniz, a
ABMES tem uma história que caminha lado a lado com o desenvolvimento da
educação superior em nosso país. Pautada nos princípios constitucionais do direito à
educação e à livre iniciativa, há 36 anos a Associação empenha seus esforços para
garantir que cada brasileiro tenha assegurado não apenas o acesso à educação
superior, mas a uma formação qualificada, capaz de ampliar os horizontes, despertar o
espírito crítico e difundir a consciência social.
Após os 10 anos de gestão criativa de Cândido Mendes, foi seu sucessor, o
professor Edson Franco, ex-deputado federal, de 1992 a 2004, ou seja, espirito da
Amazônia no lugar da verve carioca.
A Associação foi criada a partir do espírito visionário dos seus fundadores, que
acreditavam no potencial do setor particular de educação superior como agente
indutor da economia nacional e também do desenvolvimento social.
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O resultado desse empenho resultou no que hoje consiste em uma
representatividade de quase 88% das instituições de educação superior e de 80% dos
estudantes de graduação do país.
Pesquisa recente divulgada pelo IBGE constatou que pessoas com nível superior
têm salários, em média, três vezes maior do que aquelas que possuem apenas o
ensino médio. Portanto, são inegáveis os impactos social e econômico gerados pela
expansão da educação superior em nosso país.
Por outro lado, vivemos em uma nação na qual quase 40% da população adulta
não concluiu o ensino médio e apenas 17% dos brasileiros com idades entre 18 e 25
anos possuem graduação. Esses são apenas alguns dados que apontam os desafios
imensos que ainda precisamos enfrentar na esfera educacional.
Trata-se de uma realidade complexa que apenas o poder público não tem
forças para superar. Nesse contexto, as instituições particulares de educação superior
são fundamentais para que o país avance nos seus índices educacionais, na medida em
que possibilita que milhões de jovens tenham suas vidas transformadas ano após ano
por meio do acesso à educação superior.
Permita-me destacar ao ensejo que convivi de perto com a ABMES na gestão de
uma figura humana que eu não me canso de reverenciar, o professor Gabriel Mário
Rodrigues.
Acompanhei de perto a sua luta para a criação da Faculdade de Medicina para a
consolidação da Universidade Anhembi Morumbi, fruto do seu idealismo e paixão pele
educação.
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Várias vezes o visitei em seu gabinete no Morumbi e sempre lhe encontrava
estudando, lendo revistas educacionais do exterior.
Arquiteto por formação acadêmica, ele é de fato um arquiteto da educação, pondo a
arte de estudar, de conviver, de dialogar, de escutar, com o cerne de uma vida bem
arquitetada.
Com seriedade e sensatez na condução da sua missão institucional, a ABMES
regeu o setor nas principais conquistas das últimas décadas, desempenho que a alçou
ao posto de principal entidade representativa da educação superior particular do
Brasil. Parabéns e vida longa à ABMES!

