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Em 05/08/2019
Há 37 anos, germinou no interior da Bahia o sonho do jovem professor José Wilson de
desenvolver a sociedade e transformar a vida das pessoas por meio da educação. Da pequena
Associação de Jovens para Integração Social (AJIS) à Rede de Ensino AGES, hoje presente nos
municípios de Paripiranga (BA), Jacobina (BA), Jeremoabo (BA), Irecê (BA), Lagarto (SE),
Senhor do Bonfim (BA) e Tucano (BA) foram muitos os desafios superados e maiores ainda as
conquistas alcançadas.
A AGES cresceu e gerou frutos, seus mais de 7 mil diplomados espalhados por todo o Brasil (e
pelo mundo), mais os quase 6 mil estudantes atualmente matriculados, além dos mais de 900
colaboradores que trabalham diariamente para tornar sonhos em realidade, para melhorar a
vida de famílias, para oferecer à sociedade profissionais competentes, qualificados, capazes
de agir com ética e respeito em um mundo onde tão poucos são os que o fazem.
Desde seus primeiros 5 estudantes, lá em 1982, até as milhares de cabeças transformadas
pela educação, o empenho dos Empreendimentos AGES foi um só: construir pontes até onde
há pouco só havia barreiras, atravessar o município, o estado e o país, aproximar as pessoas,
auxiliar para que cada um de seus estudantes, professores e colaboradores oferecesse o que
pudesse dar de melhor à sociedade, sem jamais esquecer os valores que fizeram e fazem a
sua história.
Por este motivo, hoje, 05/08, é um dos dias mais importantes para a história da AGES. A partir
de agora, a sua projeção deixa de atingir diretamente apenas a região Nordeste,
historicamente sempre tão necessitada, e passa a ter uma dimensão nacional, em todo o
nosso território. A incorporação que acontece nesse momento é a prova de que somente as
pessoas e os grupos que souberem trabalhar por projetos em comum, oferecendo sempre a
mão uns aos outros em um círculo de apoio mútuo, é que vão ter sucesso em um mundo tão
individualizado e carente.
Nesse momento, a AGES passa a fazer parte de uma das maiores organizações educacionais
do país: a Ânima Educação, que conta com outras quatro importantes instituições de ensino
superior espalhadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Paraná,
atendendo mais de 114 mil estudantes. Além disso, fazem parte deste ecossistema a Escola
Brasileira de Direito (EBRADI), que oferece ensino e capacitação jurídica on-line para todo o
país; a HSM, referência em toda a América Latina em programas de educação executiva e na
realização de grandes eventos de negócios; a HSM University, que oferece cursos de
especialização a distância em gestão, desenvolvidos a partir de histórias de sucessos dos
maiores executivos e empreendedores globais; a filial paulistana da secular escola francesa de
artes culinárias, Le Cordon Bleu; e também o Instituto Ânima, que figura como um dos mais
importantes institutos sem fins lucrativos do Brasil em formação de professores, em parceria

com a Finland University e com a Stanford University, por meio do PED Brasil (Programa de
Especialização Docente). São pessoas apaixonadas pela Educação, que acreditam, como o
próprio professor José Wilson, na educação como uma ferramenta de transformação social.
O espírito que move o fazer cotidiano da AGES permanece ativo, agora mais fortalecido, pois
o seu ideal atingirá ainda mais pessoas. Somos e seremos os responsáveis pela melhoria da
vida de milhares de pessoas, oferecendo educação de qualidade, infraestrutura de excelência
e um projeto pedagógico que coloca o sujeito em formação como centro do processo de
aprendizagem. Fazemos isso porque acreditamos que a pessoa humana é o bem mais valioso
que existe, porque os sonhos de nossos estudantes são a bússola que conduz todo o nosso
trabalho, a cada dia.
Essa é a função primordial da educação: acreditar nas pessoas, fazê-las acreditarem em si
mesmas, oferecer as ferramentas necessárias para que elas alcem voos cada vez mais
distantes, como esse que a AGES acaba de alçar ao se incorporar à Ânima Educação. Vide Olga
Benário Prestes, jamais esquecer da nossa função essencial, que permanecerá hoje e pelos
próximos anos no seio da AGES: trabalhar pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo.
Juntos somos mais AGES. Juntos somos mais Ânima. Avante!

