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Eleições 2018 – Debate Presidenciáveis 

11/09/2018 

Discurso do presidente – Janguiê Diniz 

 
 

Bom dia a todos! 

Cumprimento a todos os presentes, aos participantes, membros da mesa, 
representantes das candidaturas, autoridades, imprensa e aos que 
acompanham a nossa transmissão pela ABMES TV na internet.  

Queremos agradecer a presença de todos ao Debate da Educação 
Superior com os Presidenciáveis. Principalmente aos representantes de 
cada uma das candidaturas à Presidência da República, que entenderam a 
importância de nosso apelo, abriram suas concorridas agendas e 
compareceram para marcar mais uma etapa histórica na democracia 
brasileira. 

A ABMES cumpre seu papel de fomentar e discutir as políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento da educação superior brasileira, e realiza 
hoje o já tradicional encontro com os representantes na área educacional 
de cada presidenciável. 

A realização deste encontro se tornou marco no calendário eleitoral dos 
que buscam ascender ao cargo de presidente, porque a educação é 
sabidamente fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do 
Brasil. E, infelizmente, o governo ainda não consegue prover, de forma 
adequada, acesso aos bancos escolares a todos os brasileiros. 

Quando tratamos da educação superior, este quadro se agrava, pois a 
oferta é marcadamente particular. As instituições aqui representadas 
respondem por 88% do setor e por 75% das matrículas. Ou seja, de cada 
quatro alunos que estão em uma faculdade no Brasil, três estudam em 
instituições da inciativa privada. 

O critério para o convite, que fique claro a todos, foi chamar os seis 
primeiros colocados nas pesquisas eleitorais do mês de agosto realizados 
pelo IBOPE e Datafolha. 
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Temos certeza de que, assim como em 2014, vamos poder discutir em 
altíssimo nível o futuro do ensino superior no Brasil. Naquele ano, 
recebemos o ex-ministro da Educação José Henrique Paim, à época no 
exercício do cargo e representando a candidatura da ex-presidente Dilma 
Roussef. Também se fez presente, falando em nome do senador Aécio 
Neves, a ex-secretária-executiva do MEC, Maria Helena Guimarães. Nos 
prestigiou ainda a senhora Neca Setúbal, respeitada acadêmica, escritora 
e educadora, que defendeu a candidatura de Marina Silva.  

Trata-se de momento ímpar não só para nossa Associação, como também 
para todos os representantes do setor aqui presentes, pois sabemos que, 
diante da qualidade e do conhecimento sobre educação dos senhores e 
senhoras que nos honram com a presença, não é exagero dizer que 
podemos estar diante do futuro ministro ou secretário-executivo da pasta 
em janeiro de 2019. 

Para que o debate tenha profundidade e contemple temas de maior 
relevância, o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior 
Particular convidou os três ilustres sintetizadores, que compõem esta 
mesa de trabalho, para compilar em um decálogo as propostas para a 
educação superior brasileira. Agradeço o esforço e peço uma salva de 
palmas pela contribuição inestimável. 

Os 10 eixos propostos no documento servirão de guia para o debate de 
hoje e como instrumento de cobrança da ABMES e das demais entidades 
que compõem o Fórum junto ao próximo governante do Brasil, pois 
acreditamos firmemente que o setor particular, com toda a sua 
representatividade, pode e deve contribuir para que as medidas sejam, de 
fato, adotadas. 

Para aqueles mais céticos, lembro o pensador francês Jean Cocteau, que 
afirmou: “Não sabendo que era impossível. Foi lá e fez.”. Isto porque a 
ABMES tem a satisfação de dizer que as propostas encaminhadas neste 
mesmo encontro, em 2014, foram ouvidas e estiveram na pauta do 
Ministério da Educação ao longo dos últimos quatro anos.  
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Destaco o Decreto 9.057, de 25 de maio de 2017, e a Portaria Normativa 
nº 11, de 20 de junho de 2017, que ampliaram a oferta de cursos 
superiores na modalidade a distância, visando melhorar a qualidade da 
atuação regulatória do MEC, aperfeiçoar procedimentos, desburocratizar 
fluxos e reduzir o tempo de análise e o estoque de processos. Só assim 
podemos ajudar o país a atingir a Meta 12 do Plano Nacional de Educação 
(PNE), que determina a elevação da taxa bruta de matrículas na educação 
superior para 50% e a taxa líquida em 33% da população de 18 a 24 anos.  

Outra atitude louvável, ao longo dos últimos quatro anos, foi ver os 
representantes do ensino superior particular começarem a ganhar os 
primeiros espaços em conselhos e comissões ligados ao setor. Só assim 
podemos equilibrar as discussões e contribuir com propostas que levem 
em conta a realidade da ampla maioria dos graduandos brasileiros. 

A constatação destes avanços demonstra nossa responsabilidade e 
comprometimento em construir um diálogo com nossos governantes e 
nos faz renovar as esperanças em seguir batalhando pelo reconhecimento 
da importância de nossas demandas.  

Meus amigos, em pouco mais de um mês, nós brasileiros cumpriremos 
nosso dever cívico de comparecer às urnas e escolher nossos 
representantes na Presidência da República e no Congresso Nacional até 
2022.  

Espero que nosso debate não se limite a este momento. Conclamo a cada 
um dos senhores e senhoras a levar a mensagem das candidaturas, bem 
como nossas propostas, aos conterrâneos de seus Estados. A hora de nos 
mobilizarmos é agora. Não podemos esperar que nossos destinos sejam 
definidos, sem que participemos ativamente do processo de escolha.  

Vamos defender a bandeira da educação superior como ferramenta para 
alavancar oportunidades para os brasileiros, garantia de melhor futuro, 
emprego e renda para suas famílias. 

Por último, peço serenidade e parcimônia no exercício da cidadania. Não 
podemos ver o país rachado e as pessoas se digladiando em redes sociais, 
enquanto nossa economia afunda e a disparidade social se agrava, como 
vimos recentemente. O momento é de respeitar as diferenças e construir 
soluções para os problemas que afligem a todos.  
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Muito obrigado! 

 

Brasília, 11 de setembro de 2018 
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