MANIFESTO DO
INSTITUTO ĂNIMA
Propósito: Transformar
a Educação do Brasil.

Qual será o

futuro da
universidade?

Há muitos anos temos buscado uma resposta a essa

(e mais barata também). Professores persistem em

pergunta na Ânima. Vivemos o prenúncio de uma crise técnicas educacionais ultrapassadas que não preparam
de identidade que atinge as instituições de ensino e

alunos para aprender e protagonizar suas vidas e

se reflete na sociedade impactada por nossos

carreiras.

produtos e resultados.

No seio dessa discussão estão fraquezas muitas

Em parte, a crise nasce e prospera nos desafios que

vezes invisíveis, mas presentes em nosso dia-a-dia:

as universidades enfrentam sem oferecer ainda um

a incapacidade de adaptação a novas tecnologias,

caminho viável como resposta. Jovens questionam

os profundos impactos causados pela mudança do

o diploma pela insuficiência do valor educacional

foco do ensino para o aprendizado, e a ausência de

que recebem.

um diálogo comum e produtivo entre a universidade

Empresas desenvolvem seus próprios modelos para

e a sociedade.

educar funcionários de uma forma mais eficiente

A universidade ainda é um

ecossistema inigualável
de transformação e evolução
da vida humana

Por outro lado, a universidade ainda persiste como

materializa em projetos e empresas que frutificam, um

ambiente de aprendizado experiencial único e difícil

sem-número de atividades educacionais de alto valor

de ser replicado. Ali convivem mestres e aprendizes,

que acontecem caótica e simultaneamente e diálogos

numa dinâmica de produção de conhecimento notável. que direcionam escolhas pessoais e profissionais que
A transformação que nasce em nossos corredores se

podem fazer a diferença de uma vida.

O resultado dessa equação

crise de identidade
vs. um ecossistema
ímpar de transformação
Não poderia ser outro senão a necessidade de se

O verdadeiro valor de uma universidade está na

promover uma grande revolução da universidade

combinação de seu desempenho geral, medido

como a conhecemos. Desde 2003, essa tem sido uma

por seus indicadores de crescimento, qualidade e

inquietação da Ânima. Ao longo do tempo, nossos

eficiência, com o impacto que causamos na sociedade

esforços e inciativas tem nos trazido resultados

– o valor percebido de nossos egressos, a qualidade

espetaculares.

dos nossos docentes e projetos, as ações que

Mas precisamos ir além. Valorizar aspectos que ainda

praticamos como organização para a sociedade. A

não conseguimos priorizar, numa velocidade muitas

transformação, portanto, não virá de seus elementos

vezes incompatível com o que é possível imprimir

mais tangíveis – prédios, currículos e conteúdos – mas

numa plataforma como a Ânima, iniciada praticamente da alquimia a ser produzida entre esses elementos e
do zero há 15 anos, e que hoje congrega 100 mil

os agentes que constroem nosso ambiente todos os

alunos e 7 mil profissionais em mais de 30 cidades

dias.

pelo Brasil.

É na relação simbiótica das

diversas atividades que enriquecem o ambiente
da universidade que floresce a proposta do Instituto
Ânima e seus compromissos originais
Nossa primeira responsabilidade é com os

isso não basta. O próprio sentido do trabalho, assim

professores. Reconhecemos sua importância

como as carreiras e profissões, passam por profundas

fundamental no processo educacional, o que nos

transformações para as quais o instituto deve propor

exigirá um esforço adicional para formá-los, com

novas iniciativas, em busca de saltos de aprendizado

competência e paixão, guiando-os para o novo papel

e de preparação para o futuro.

do docente na era das tecnologias exponenciais.

Nascemos também com o objetivo de auxiliar a

Queremos estimular nosso professor a produzir mais,

gestão da Ânima e de suas unidades educacionais,

ganhar mais e realizar-se plenamente na função.

contribuindo com a alocação eficiente de seus

Nosso segundo compromisso é com os alunos.

recursos, especialmente nas atividades voltadas

Dedicaremos uma significativa parcela das atividades

para o fomento de pesquisas e projetos de extensão,

do instituto para garantir que um crescente número

que precisam ser avaliados pelo seu real impacto

de estudantes tenha acesso ao ensino superior. Mas

na sociedade.

Tendências Educacionais e

Expansão das
Fronteiras da Ănima

Ao mesmo tempo, instituto provocará constantemente e materiais) existente em nossas universidades. Para
nossas universidades a refletir sobre sua atuação

isso, criamos um portfólio amplo de treinamentos,

a partir das tendências educacionais que se

serviços e atendimentos, geridos pelo instituto e

avizinham, por meio do desenvolvimento de

disponibilizados para outras organizações e públicos

projetos autossustentáveis que enfrentem os nossos de interesse, que ampliarão assim nosso alcance
desafios de uma forma ágil, escalável e criativa.

e contribuirão para que outros agentes de nossa

Por fim, queremos expandir as fronteiras da Ânima,

sociedade atinjam seus próprios objetivos e propósitos.

aproveitando todo o potencial de recursos (humanos

Liderar o movimento de
transformação da universidade,
ampliando suas fronteiras e
maximizando nosso impacto na sociedade

Esse é o propósito do Instituto Ânima, que nasce

plataforma aberta e colaborativa, a serviço da Ânima,

com o espírito empreendedor, visão de longo

das organizações públicas e privadas (do setor

prazo e respeito incondicional aos os princípios

educacional ou não), dos órgãos regulatórios, governos

fundamentais da Ânima.

e agências de fomento, e de outros institutos parceiros

Nascemos como instituição sem fins lucrativos,

que nos impulsionem e acreditem em nosso propósito

sem abrir mão de sermos reconhecidos como uma

e em nossos projetos.

organização que promove resultados extraordinários,

Porque transformar o país pela educação não é um

gestão competente e sustentada por geração

desafio só nosso, e não acontecerá sem darmos

própria de recursos, suficientes para a manutenção

nossa real contribuição para transformar a educação

de nossos objetivos e expansão constante de nossas

do país. Nós do Instituto Ânima trabalharemos

atividades.

incansavelmente para isso.

Também configuramos nosso Instituto para ser uma

