
Por uma questão de ética 
Valmor Bolan 
 
Para reitor, auto-regulamentação dos componentes éticos será mais eficaz para a sociedade  
  
Cresce a adesão de diversas universidades particulares brasileiras ao Código de Auto-
Regulamentação do Ensino Superior, bem como de outros segmentos importantes da 
sociedade, confirmando assim o importante passo que a ABMES (Associação Brasileira de 
Mantenedoras do Ensino Superior) deu na construção de um modelo de auto-gestão e de auto-
regulamentação que permitirá assegurar uma melhor qualidade do ensino privado em nosso 
país, que hoje atende cerca de três milhões de estudantes, entre 18 e 24 anos. Garantir a boa 
formação universitária a um número maior de alunos, com professores reconhecidamente 
capacitados e infra-estrutura adequada para atender às demandas existentes, é o objetivo de 
todos nós, que trabalhamos para um ensino superior menos excludente e mais qualificado, 
para que os nossos jovens ingressem no mercado de trabalho, preparados sob o ponto de vista 
humano, técnico e moral. Por isso, faz-se necessário a existência de mecanismos de avaliação, 
para diagnosticar o comportamento ético das instituições. 
 
 A novidade do Código de Auto-Regulamentação do Ensino Superior que elaboramos e agora 
apresentamos à sociedade brasileira está justamente no enfoque dos parâmetros éticos e 
morais, porque urge em todo o mundo, associarmos dimensão humana, sofisticação 
tecnológica e ética solidária. É isso que queremos oferecer aos nossos estudantes, não apenas 
tecnicismo desprovido de humanismo, nem conhecimento dissociado da ética e da moralidade. 
É através de um exame preciso das práticas da moralidade que conseguimos elaborar sentidos 
sociais que promovam o autêntico desenvolvimento humano. Por isso, como complemento 
prático da proposta apresentada e aprovada, com crescente adesão do segmento do ensino 
superior privado, será a aprovação do Comitê de Ética, pela Associação Brasileira de 
Mantenedoras do Ensino Superior, em março deste ano, que permitirá um controle da 
qualidade, expedindo um selo de qualidade ética, pelo qual a sociedade reconhecerá as 
instituições realmente comprometidas com um serviço de educação superior de elevado nível. 
A avaliação do MEC é um imperativo constitucional, portanto, continuará sendo feita. Mas a 
auto-regulamentação dos comportamentos éticos terá mais eficácia e será mais convincente 
para a sociedade, porque não estará reduzida pelos excessos do intervencionismo estatal, do 
cartorialismo e do burocratismo. Como bem lembrou o editorial do jornal O Estado de S.Paulo 
(06.02.2006): "O Estado não pode abdicar de suas funções precípuas e a definição de um 
marco regulatório para o ensino superior, fator estratégico para o desenvolvimento do País, é 
uma delas. (...) Mas as autoridades governamentais não podem submetê-las a regras 
contraditórias e interferir em sua gestão". E acrescenta: "A iniciativa tem o mérito de provocar 
uma reflexão sobre o alcance da liberdade de iniciativa no setor educacional. A adoção de um 
código de auto-regulamentação é um passo importante para que o ensino privado possa 
aprimorar-se". 
 
Na realidade, a ABMES começou o movimento que visa promover o debate das exigências 
éticas do ensino superior, de onde espera que nasça um conceito novo de gestão universitária 
privada caracterizada por uma maior autonomia e por um modelo apropriado às condições da 
livre iniciativa, onde haja mais participação da sociedade na responsabilidade de garantir aos 
nossos jovens as melhores condições de preparo humano, técnico e moral, no mundo 
globalizado.  
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