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apResentação

o Instituto acaia nasceu depois de existir. a partir de 1997 elisa Bracher passou a rece-

ber no seu ateliê de artista plástica crianças dos arredores do Ceasa. as crianças, morado-

ras das favelas e Cingapuras das redondezas, lá tinham um espaço protegido para brinca-

deiras e distrações. Com o crescimento do grupo, verificou-se a necessidade de dar-lhe uma 

cobertura institucional. em 2001 criou-se, então, o Instituto acaia. acaia, em tupi-guarani, 

quer dizer “útero”, “mãe”. portanto, o Instituto abrigou o “ateliê”, suas atividades, suas 

crianças. e hoje abriga também seus adolescentes e adultos.

Depois, em 2005 veio outra iniciativa criadora, que pediu igualmente acolhida no Ins-

tituto. Foi o Centro de estudar acaia sagarana. trata-se de algo mais específico e seletivo, 

pois seleciona e recebe jovens no fim do curso médio para terem um reforço que os habi-

lite a prestar vestibular nas melhores faculdades.

por fim, em 2007, mais um empreendimento generoso junta-se ao Instituto. Dessa vez, 

o trabalho educacional visa contribuir com a conservação do bioma do pantanal Matogros-

sense. trata-se do acaia pantanal. ele desenvolve projetos educacionais e sociais junto às 

populações ribeirinhas às margens do rio paraguai.

temos consciência que o nosso trabalho é exercido sobre casos concretos. no tempo em 

que procuramos fazê-lo da melhor maneira possível, é preocupação constante, colocar nos-

sa experiência e aprendizado em contexto amplo para  servir a toda a sociedade.

este relatório almeja contar aos nossos amigos, presentes e futuros, o trabalho que está 

sendo realizado nessas três vertentes, os progressos materiais e conceituais que temos fei-

to e agradecer, de antemão, a contribuição material ou conceitual que muitos deles pude-

rem nos dar.

A Direção



10 11
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Diretora Administrativo-Financeira
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Início do Instituto Acaia
Data de fundação: 3 de abril de 2001

Endereço/ Sede do Instituto:
R. Dr. avelino Chaves, 80
Vila Leopoldina Cep 05318-040
são paulo  sp  Brasil
tel/Fax: 55 (11) 3832-5804
e-mail: acaia@acaia.org.br
www.acaia.org.br

Orçamento:
2008: R$ 3.195.645,00
Previsão para 2009: R$ 3.791.363,02

Imposto de Renda, Lei Federal
nº 9249 de 26/12/1995:
o acaia teve aprovado pelo CMDCa, 
por meio do FUMCaD, plano 
assistencial que o qualificou a 
receber donativos que contam como 
pagamento de imposto de renda. 
espera ter igual êxito no corrente ano, 
o que o qualificará também em 2009 
a receber doações com benefício fiscal 
para o doador.

títULos

CNAS Conselho nacional de assistência social
 atestado de Registro

CEAS Certificado entidade assistência social

SEADS DRaDs – Certificado de Inscrição
 secretaria estadual de assistência social

CMDCA Conselho Municipal da Criança e do adolescente

COMAS Conselho Municipal de assistência social

CNPJ Receita Federal

CCM Cadastro Contribuinte Mobiliário
 prefeitura do Município de são paulo

UPE Utilidade pública estadual
 secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 

UPF Utilidade pública Federal
 Ministério da Justiça / secretaria nacional da Justiça

UPM  Utilidade pública Municipal 
 prefeitura do Município de são paulo

INPS Instituto nacional de previdência social
 Isenção da Cota patronal

Auto de Licença de Funcionamento
 prefeitura do Município de são paulo

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
 polícia Militar do estado de são paulo
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Cursos oferecidos:
animação

artes

Biblioteca

Capoeira

Costura e bordado

Culinária

Dança

Design

Matemática

Marcenaria

Música

oficina de linguagem oral e escrita

Vídeo

Xilogravura / tipografia

Total de frequentadores: 320
divididos da seguinte maneira

96 crianças de 6 a 11 anos

período matutino

120 adolescentes de 12 a 18 anos 

incompletos

período vespertino

60 adultos acompanhados de seus

filhos pequenos, 44 crianças abaixo 
de 6 anos
período noturno

os frequentadores provêm 

majoritariamente de duas favelas e do 

Cingapura Madeirite

40% moram nas favelas da Linha (Viela 

Votoran) e Japiaçu (Favela do nove)

45% moram no Cingapura Madeirite

5% moram no entorno do ateliê
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INSTITUTO ACAIA / POSTO ACAIA DENTRO DA FAVELA DO NOVE

FAVELA JAPIAÇU (NOVE) / FAVELA VOTORAN (LINHA) / CINGAPURA

PARQUE VILLA LOBOS

CEAGESP

91º DP – DELEGACIA DE POLÍCIA

ZEIS

Legenda

ÁRea De atUação

Nossa localização
a sede do ateliê acaia está localizada na zona oeste de são paulo, área em que se lo-

caliza o Ceagesp, o grande entreposto alimentício da cidade.

nos arredores do Ceagesp existem duas favelas – a da “Linha” e a do “nove”– e um 

conjunto tipo Cingapura, que somam 960 famílias vivendo em condição de risco.

nas duas favelas não há sistema de esgoto nem luz elétrica regular. no Cingapura as re-

lações sociais são desestruturadas e o tráfico de drogas domina as áreas livres.

em 2006 adquirimos um barraco na favela do nove que passamos a denominar “pos-

tinho do acaia” ou “acainha”.
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Moradia

Estrutura familiar

Parente próximo em sistema prisional ou tráfico

Frequentadores do Ateliê Acaia
total de alunos avaliados: 210

16% Favela da Linha

24% Favela do Nove 50% Cingapura

10% Outros

51,5% Péssima

0,5% Ótima

16% Regular

6% Boa

26% Ruim

72% Sim

18% Não

22% Ignorado

Depois do almoço, a sobremesa.

Nosso público
são pessoas provenientes majoritariamente do Cingapura Madeirite, da Favela da Linha e 

da Favela Japiaçu/nove. ocorre de interessados que moram no Jaguaré ou mesmo em bair-

ros mais distantes nos procurarem, porém, como a frequência no ateliê é diária, torna-se 

difícil para eles arcarem com os custos do deslocamento. além disso, apenas com a popula-

ção das favelas e do Cingapura nós já temos uma lista de espera em torno de 100 alunos.

o acaia recebe, no período da manhã, 96 crianças entre 6 e 11 anos, à tarde 120 ado-

lescentes entre 12 e 18 anos incompletos e à noite 60 adultos acompanhados de seus fi-

lhos pequenos (abaixo de 7 anos).
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Início do ateliê

Final de 1997
IntRoDUção

a experiência construída nos 11 anos de trabalho no ateliê acaia nos levou a avanços 

importantes em 2008. evoluímos em nossos conceitos de acolhimento e autonomia e ini-

ciamos o trabalho de especialização em cada área escolhida pelo aluno. percebemos que o 

acolhimento e a autonomia proporcionam ao aluno estrutura emocional interna e desen-

volvimento de habilidades, mas falta-lhe ainda alcançar um nível técnico específico na área 

escolhida para que possa entrar de verdade no mercado de trabalho de forma competitiva. 

Chamamos a este novo grupo de atividades de especializações, as quais serão descritas e 

exemplificadas pormenorizadamente no corpo deste relatório.

entendemos que isso foi possível pelo comprometimento que o ateliê teve em sistema-

tizar estratégias de acolhimento, isto é, o cuidado com a estruturação emocional das crian-

ças e adolescentes, que  tornam-se aptos, assim, a ingressar nas fases seguintes. o acolhi-

mento é a fase de experimentação, de exercícios e construções que possibilitam a escolha 

da(s) atividade(s) de interesse. 

De modo geral, o que determina a frequência no ateliê acaia é a série escolar. o progra-

ma funciona no horário inverso ao da escola. as crianças do primeiro ao quarto ano que es-

tudam no período da tarde vêm ao ateliê no período da manhã. são crianças em sua gran-

de maioria de 6 a 11 anos, que encontram nas dependências do ateliê uma ampla gama 

de atividades e que, não raro pela primeira vez, podem olhar, experimentar, aprender a es-

colher e a se construir em um ambiente calmo e afetivo. os professores das diversas ofici-

nas os auxiliam nesta importante etapa. a passagem para o quinto ano do ensino funda-

mental faz com que eles mudem o período de frequência no ateliê, que, assim,  recebe os 

alunos de 11-12 anos até 18 incompletos no período da tarde. essa passagem é acompa-

nhada por um olhar mais cuidadoso nas áreas de interesse dos alunos, e chamamos a fase 

dos 11 aos 13-14 anos de pré-autonomia. nessa etapa os alunos em geral já demonstram 

maior interesse por uma ou duas das áreas oferecidas e, por outro lado, as atividades tor-

nam-se mais difíceis e exigem deles maior concentração.

a partir dos 14 anos entramos na autonomia propriamente dita. os alunos podem in-

gressar no programa de extensão de aprendizagem, “estagiando” em empresas parcei-

ras duas ou três vezes por semana. Uma vez bem avaliados pelos parceiros e no todo das 

A brigada de incêndio e a menina voadora (manhã)
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O novo sonho: ser professora (brincadeira de escolinha, manhã)

sistematização de reuniões: 1. 

Reuniões gerais de pais e mestres nos finais de semestre divididas em: alunos do pe-•	

ríodo da manhã, alunos do período da tarde e para os pais, alunos e professores das 

áreas de especialização dos alunos com 16 anos ou mais. nessa última reunião, além 

dos professores, participa a psicóloga que realiza a oficina dos sentimentos no acaia 

— espaço terapêutico semanal reservado para conversas sobre temas que angustiam 

as crianças e os jovens. para esse grupo em especial, a presença nesse espaço tera-

pêutico é parte da formação e preparação da saída para o mundo;

Reuniões bimestrais da direção e coordenação geral com os coordenadores de área.•	

Criação de um email grupal, denominado educaçãoacaia para troca de reflexões entre 2. 

os diversos professores e áreas, além de ser um meio eficaz de divulgação das diferen-

tes práticas e observações sobre os alunos.

organização de um Quadro de oportunidades fixado na Biblioteca por meio do qual os 3. 

alunos podem entender o funcionamento das atividades do ateliê, perceber que exis-

tem perspectivas nas diversas áreas oferecidas e construir a noção de processo. a ins-

crição dos alunos em função desse Quadro dá-se sob a orientação da professora que 

coordena a Biblioteca e nos orienta nos espaços a serem criados ou modificados pela 

demanda das inscrições.

Certificação na conclusão das etapas nos cursos de especialização.4. 

Cerimônia de formatura no final do ano para os alunos que concluíram sua passagem 5. 

pelo acaia, completando 18 anos acompanhada da entrega do curriculum/portfólio.

A turma da horta já sabe trabalhar, esperar e colher (manhã)

atividades do acaia, passam a receber uma bolsa de auxílio, que se inicia com 1/6 do salá-

rio mínimo.

por sua vez, os alunos que têm 16 anos ou mais e que, há pelo menos um ano, ingres-

saram e se mantêm interessados com afinco na área escolhida, passam a receber bolsa in-

tegral, no valor de um salário mínimo. essa é a fase do aprendizado que chamamos espe-

cialização. nesse momento os alunos têm sua carga horária totalmente voltada para o in-

cremento teórico e técnico em sua área de interesse, e em geral fazem parte de grupos que 

são a continuidade natural do trabalho realizado na fase anterior, de autonomia. exemplos: 

os meninos e meninas que escolheram como atividade principal a marcenaria têm no De-

sign o encaminhamento para suas habilidades e desejos; e aqueles que tiveram sua práti-

ca voltada para as artes encontram no grupo XiloCeasa a opção de especialização. o mes-

mo ocorre nas áreas de vídeo, música, costura/bordado.

a culinária, por suas especificidades, necessita que a especialização se dê fora das de-

pendências do ateliê. o grupo que em 2008 participou da turma de culinária avançada será 

encaminhado para que o aprimoramento nas diversas especialidades – boulangerie, pastis-

serie etc. – seja realizado em cozinhas experimentais ou em cursos profissionalizantes. as 

especializações em capoeira e dança também acontecem em escolas parceiras.

assim, mais bem preparados para recebê-los, pudemos voltar também nossa atenção 

para melhor auxiliá-los na inserção social e nos ambientes de estudo e de trabalho.

Cada uma das áreas do acaia conta atualmente com um coordenador que auxilia a di-

reção e a coordenação geral do ateliê nas escolhas, direcionamento e encaminhamento 

dos alunos.

outros avanços importantes foram feitos em nossa dinâmica de funcionamento:
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temática e uma professora de biblioteca no período da tarde. 

os alunos foram divididos em 4 níveis de aprendizado e recebem aulas em pequenos 

grupos 2 vezes por semana, com uma hora de aula por dia. aqueles que necessitam rece-

bem atendimento individual, com aulas preparadas especialmente sobre as dificuldades do 

aluno, e são inseridos nos grupos de trabalho tão logo estejam capacitados para tanto. a 

situação nos grupos também é móvel; os alunos, uma vez que adquiram habilidades, po-

dem passar para o nível superior ao que vêm frequentando.

Houve também uma importante aproximação com a eMeF Dilermando Dias dos santos, 

escola de onde vem a maioria das crianças, e com a escola Vera Cruz, que realiza um tra-

balho de consultoria do ensino fundamental I junto a essa eMeF.

Noite
passamos a oferecer atividades 4 noites por semana em 6 atividades assim divididas: cos-

tura e bordado, marcenaria, dança, música, design e gravura.

a oficina de costura e bordado, que foi criada para que pudéssemos ter as mães em um 

ambiente descontraído e conhecermos melhor as famílias, continua recebendo sempre no-

vas frequentadoras. Muitas delas, mulheres que arriscam seus primeiros pontos nos dias de 

bordado na Favela do nove; outras, ainda, são trazidas por estas.  Quando se organizam e 

aprendem a dar acabamento nos bordados, passam a integrar o grupo das artesãs.

Às quintas-feiras há uma aula de percussão de instrumentos. o grupo de design tem 

aulas 2 vezes por semana. a sala de dança recebe as mães nas segundas-feiras e o coorde-

nador de artes abriu o espaço das quartas-feiras para um trabalho individualizado com os 

alunos mais interessados do grupo de tipografia e xilogravura.

FUnCIonaMento 

Ateliê/Sede
os frequentadores do ateliê participam das oficinas abertas, que funcionam todos os 

dias (marcenaria, artes e biblioteca), ou das oficinas com aulas ministradas uma ou duas ve-

zes por semana (capoeira, dança, música, culinária, costura, vídeo, xilogravura e tipografia). 

eles muitas vezes demoram para decidir com qual das oficinas desejam de fato se envolver. 

Uma vez escolhida a oficina, o que se espera que aconteça na passagem do período da ma-

nhã para a tarde, dão prosseguimento aos conhecimentos adquiridos nas aulas, exercitan-

do a autonomia em relação ao uso das salas. Desse modo, podem utilizar os equipamen-

tos e ferramentas das diversas salas independentemente da presença do professor.

Ateliê/Posto do Acaia na Favela do Nove
no ano de 2008, este posto do acaia/barraco-escola funcionou durante todas as ma-

nhãs da semana e nas tardes de sexta. além das oficinas de marcenaria, artes, narração 

de histórias e capoeira, foram acrescentadas as de costura e bordado e contamos com a 

presença de uma auxiliar de enfermagem 2 vezes por semana. no segundo semestre, adi-

cionamos o trabalho de uma assistente social, também 2 vezes por semana, cuja função é, 

entre outras, oferecer orientação sobre documentações.

Oficina de linguagem oral e escrita
Com a efetivação plena desta oficina em 2008, foi possível para grande parte dos nos-

sos alunos entender sua importância e adotar uma postura colaborativa. no período da 

manhã, essa oficina acabou influenciando a modalidade das brincadeiras. não raro, encon-

tramos grupos de crianças em atividades de “escolinha” no pátio, nas artes, ou seja, brin-

cando com o conhecimento.

observamos também alunos novos que, ao chegarem ao ateliê, eram estimulados pe-

los alunos antigos, já com o interesse desperto, a aderirem à oficina de linguagem, inclusi-

ve apresentando-os para os professores.

atualmente, a equipe conta com um coordenador, dois professores de português e uma 

professora de biblioteca no período da manhã, e dois professores de português, um de ma-

<< 
Quartel dos bombeiros (brincadeiras 

período da manhã) 

Entre brincadeiras e experiências acontece 
na manhã o ateliê de artes
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Autonomia2. 
o período vespertino é estruturado de forma a promover paulatinamente a autonomia. 

esta tem seu início na forma com que as atividades são propostas, pois elas passam a re-

querer maior grau de habilidade técnica e concentração.

o período da tarde é dividido entre os alunos recém-chegados do período da manhã 

(entre 11-13 anos), os meninos e meninas de 14 a 16 anos e a turma mais velha de 16 

anos a 18 incompletos.

perceber as nuances, as diferentes solicitações, tanto familiares quanto sociais, no que 

diz respeito a essas diferentes faixas etárias foi muito importante para estruturarmos me-

lhor nosso trabalho.

Dos 11 aos 13 anos, os alunos ainda estão na fase de escolha da atividade de maior in-

teresse, mas são observados e acompanhados com maior atenção nas oficinas. 

a partir dos 14 anos, geralmente já fizeram a opção por área e são encaminhados para 

o programa de extensão de aprendizagem, que é constituído por estágios, cursos e aulas 

específicas fora do ateliê, vivências em ambientes profissionais como buffets, moldurarias, 

ateliês de cerâmica e costura, escritórios de arquitetura, oficinas mecânicas.

Há um plano de estágio que possibilita uma avaliação do grau de comprometimento, 

sociabilidade e crescimento dos alunos. essa avaliação é feita tanto pelo ateliê como pelo 

parceiro. Uma avaliação positiva das partes significa a inserção dos alunos em bolsas auxí-

lio progressivas até atingir meio salário mínimo.

Dentre as oficinas oferecidas pelo ateliê, uma em especial teve grande expansão nes-

te ano: a oficina de vídeo. para que os alunos pudessem dar conta do planejado em sala 

de aula, como finalizar um vídeo ou documentário, verificou-se que havia lacunas impor-

tantes a serem sanadas: uma maior familiaridade com o uso dos computadores (utiliza-

ção de e-mail, anexação de arquivos, realização adequada de pesquisas na Internet) e isso 

deu início às aulas de Letramento Digital. para finalizarem os vídeos e os documentários, 

foram promovidos workshops de três meses do programa Final Cut. Desse modo, a gra-

de de cursos da oficina de vídeo aumentou, propiciando uma formação mais abrangente 

para os alunos.

o grupo de vídeo teve seu primeiro curta, Se vira malandro, como finalista do Festival 

Kinoforum, exibido em salas de cinema do circuito, e alguns alunos foram assistentes em 

um primeiro episódio sobre a História da Comunicação com a tV Futura.

a oficina de bijuterias, oferecida desde 2007 às quartas-feiras, recebeu mais adeptos, 

>> 
Hora da história: atividade de apoio à 
oficina de linguagem (manhã)

Eixos de funcionamento: Acolhimento, Autonomia e Especializações
Acolhimento1. 

o trabalho de acolhimento é o da recepção calma, com tempo de criar condições para 

que as crianças se estruturem e sustentem seu desenvolvimento. Com a modificação do en-

sino Fundamental para 9 anos de duração, passamos a receber, em 2008, crianças a partir 

de 6 anos no período da manhã, idade de entrada no primeiro ano escolar.

Como já apontamos na Introdução, conseguimos estruturar o trabalho de acolhimento 

em várias ações. no período da manhã, no ateliê e no posto do acaia na Favela do nove. 

no período da noite, com as crianças pequenas que acompanham as mães. as atividades 

propostas nessas três frentes, em especial as de linguagem, estão coordenadas. esse inter-

relacionamento favorece o aprendizado e a estruturação das crianças. Muitas vezes são as 

mesmas crianças que frequentam as atividades do barraco e as do período noturno. o pré-

acolhimento desses alunos facilita a futura entrada na rotina da manhã no ateliê e mes-

mo a entrada no ensino regular.

nas manhãs do acaia, as atividades se iniciam com a chegada das crianças por volta das 

8h. eles são esperados com o café da manhã. em seguida têm início as brincadeiras e ativi-

dades de jogos e a leitura. Às 9h20 há uma pausa para se comer uma fruta e das 9h30 às 

11h as oficinas ficam abertas. terminadas as oficinas, as crianças tomam banho e às 12h é 

servido o almoço. em seguida vão para a escola acompanhados dos professores.

aumentamos de uma para 2 as aulas de capoeira no período da manhã, e a oficina dos 

sentimentos, espaço de atendimento psicológico, também dobrou de tamanho, passando 

a oferecer, além dos trabalhos em grupo, horários individuais.
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Especializações3. 
estes cursos acontecem no período noturno (de 17h30 às 21h, dependendo do curso 

e dia da semana) e são o caminho natural para os alunos que viram suas habilidades cres-

cerem nas diversas áreas do ateliê.

aqueles que demonstraram aptidão e interesse na marcenaria são encaminhados para o 

Design. os da área de artes, para o grupo de xilogravura e tipografia – XiloCeasa. Da área 

de costura e bordado, passam a integrar o trabalho das artesãs da Linha nove. os alunos 

de culinária avançada terminaram esse ano o módulo de dois anos e provavelmente conti-

nuarão sua formação em espaços parceiros fora do ateliê. a turma de vídeo, desde agos-

to de 2007, formou o grupo de Roteiro e animação “além da Vaca”. a capoeira firmou 

parceria com a academia Uru Brasil, onde o aluno se aperfeiçoa e pode também estender 

seus domínios na área musical, que dá suporte a esta atividade. a área de música está em 

estruturação neste momento para também alcançar o nível de especialização.

Um outro ponto a salientar é o trabalho em rede organizado para os alunos em reta fi-

nal da passagem pelo acaia – a turma dos 16 anos a 18 incompletos. os alunos dessa fai-

xa etária e que estão em uma dessas especializações com bom aproveitamento entram em 

um programa avançado que consiste em:

especialização na área de interesse + aulas de Linguagem + aulas de Letramento Digi-

tal + ampliação de repertório + grupo terapêutico e recebem uma bolsa auxílio de um sa-

lário mínimo para que possam terminar essa fase importante na sua formação com mais 

tranquilidade, uma vez que são fortemente pressionados (pela família ou por eles próprios) 

a trabalhar.

[3]  Os pequenos do Barraco Escola na hora do lanche
[4]  Adultos e adolescentes na oficina de encadernação (noite)

mesclando mães e jovens, e o trabalho agregou-se ao das artesãs da Linha nove.

a área de artes também sofreu modificações, ampliando o leque de professores e, as-

sim, contou com aulas de cerâmica, desenho, xilogravura/tipografia e, ainda, uma amplia-

ção de repertório, que consiste em oferecer aos alunos aulas expositivas sobre história da 

arte, projeção de filmes e documentários seguidas de discussões, além de um olhar sobre 

o próprio percurso dos alunos, avaliando seus trabalhos.

a oficina dos sentimentos passou de uma hora e meia para três horas por semana no 

período da tarde.

para os alunos que já se estruturaram, puderam experenciar diversas atividades, fize-

ram estágios e têm envolvimento com sua área de interesse há pelo menos um ano, cria-

mos os cursos de especialização. 

a autonomia, portanto, funciona assim: como celeiro das especializações.

[1]  As meninas voadoras do elástico
[2]  Culinária para iniciantes (tarde)
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ResULtaDos aLCançaDos

Ações Internas
Formação dos Grupos:

XiloCeasa1. 
XiloCeasa é o grupo mais antigo do ateliê. Desde 2005 participa de exposições, Viradas 

Culturais, Monitorias, Ilustrações de capas de livros de editoras importantes como a edito-

ra 34 e a Companhia das Letras.

em 2008 realizou um intercâmbio com a aula de artes do Colégio santa Cruz e rece-

beu, por duas ocasiões, alunos do ensino Médio e do Fundamental da escola Vera Cruz 

para troca de experiências.

Foi finalista no primeiro prêmio do objeto Brasileiro do Museu “a Casa”, participando 

com uma matriz de xilogravura de criação coletiva. 

organizou também uma oficina no Museu da Casa Brasileira em outubro.

a tipografia tem sido instrumento efetivo de comunicação com a população, criando 

cartazes para reuniões e para organização da coleta de lixo nas favelas. o ponto alto, po-

rém, foi a construção de painéis de Comunicação, que foram instalados nas favelas e no 

térreo de 10 dos 20 blocos de apartamentos do Conjunto Habitacional Cingapura. nesses 

painéis são colocados trabalhos dos jovens. eles também são veículos de informações para 

os moradores, que ali deixam avisos de jogos, comércio e comemorações.

no mês de outubro, meninos e meninas da xilogravura, em conjunto com mães do bor-

dado e costura, participaram de um workshop de encadernação. aprenderam a construir 

cadernos de vários tamanhos e a introduzir elementos de gravura, costura e bordado nas 

capas e guardas dos cadernos. em dezembro de 2008 aconteceu o primeiro lançamento 

de livros com ilustrações e tiragem realizadas na Gráfica e tipografia artesanal acaia. três 

escritores — Flávio Viegas amoreira, alberto Martins e Beatriz Bracher — participaram de 

oficinas com os alunos, que puderam, a partir de seus textos, ilustrar e imprimir os três pe-

quenos livros. nesse evento, na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, 11 alunos/gravado-

res prepararam também pela primeira vez uma série de imagens que demonstra que em-

bora se constituam como um grupo, já alçam voos solos com bastante propriedade.

para o primeiro semestre de 2009 está programada uma exposição no estúdio Buck.

[1]  Mesa de luz da animação, 
aprendendo a unir arte e técnica 
(período da tarde)

[2]  Colocar o trabalho em um blog 
— início da saída para o mundo

[3]  Criar e imprimir textos 
(tipografia da tarde)

[4] e [5]  Produção da xilogravura 
(período da tarde)
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Além da Vaca3. 
É o grupo formado por alunos que se iniciaram nas aulas de vídeo e animação no perí-

odo da tarde e que desde agosto de 2007 passaram a ter aulas de roteiro e animação no 

período noturno. o projeto teve a duração de um ano e meio, período em que construí-

ram o roteiro, definiram os personagens, desenharam e animaram o trabalho, finalizando 

o curta O quati esperto em dezembro de 2008. 

toda a área de vídeo tem como parceiro e incentivador a primo Filmes.

Lançadeira4. 
É o grupo do Design, que ganhou corpo e se fortaleceu neste ano de 2008. seus inte-

grantes realizaram uma pesquisa sobre as árvores típicas de são paulo e escolheram 4 de-

las — embaúba, pata de vaca, cedro e sibipiruna — para elaborar sua marca. o nome do 

grupo, Lançadeira, remete ao objeto utilizado no tear manual e tem para eles o significa-

do de manter a herança cultural e lançar o trabalho no mercado. 

o grupo participou do concurso para o prêmio de Design de objeto Brasileiro.

[1]  As cores, o desenho, a calma dos bordados (meninas da tarde)
[2]  Produção de um curta de animação (período da noite)
[3]  O avião de madeira na manhã, depois à tarde projetar e construir a ideia

Artesãs da Linha Nove2. 
É o grupo de mulheres cujo nome faz menção às duas favelas das quais são provenien-

tes, a da Linha e a do nove. Depois de três anos respondendo a encomendas cada vez com 

mais qualidade e autonomia, muitas delas passaram a frequentar o ateliê durante os três 

períodos de funcionamento. três delas fazem a coordenação, organizando o recebimen-

to das encomendas, estipulando preços, dividindo tarefas e materiais. Fizeram uma série 

de trabalhos, chamada de “projeto dos quarenta”, que significou a possibilidade de traba-

lhar com a perspectiva de realizarem a primeira coleção. essa coleção consistiu em 40 jo-

gos americanos, 40 necessaires e 40 toalhas de bandeja. 

ampliaram sua rede de vendas com a colocação dos produtos em mais uma loja, além 

de terem recebido encomendas ao longo de todo ano. através do site do Instituto acaia é 

possível acessar o link das artesãs e verificar o acervo e realizar encomendas.

participaram do primeiro prêmio do objeto Brasileiro do museu “a Casa”.

Durante todo o ano de 2008, três mães foram quinzenalmente para Ritápolis, cidade 

mineira na qual fomentaram um ateliê de bordado e costura com bastante sucesso.
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Ações Externas
Na comunidade:

Favela da Linha1. 
Formação da associação de Moradores da Favela da Linha.

ação de usucapião coletivo — o acaia, representando os moradores da favela da Linha, 

propôs ação de usucapião. através dessa ação, solicitou e obteve a aprovação da sabesp 

para a feitura da obra de saneamento, que teve início em abril de 2008 e encontra-se em 

estágio avançado. a realização dessa obra teve muitas intercorrências, tais como estreita-

mento da viela, necessidade de encontrar soluções para que a precária rede de água exis-

tente continuasse em funcionamento durante os trabalhos, ocorrência de muitos dormen-

tes e dificuldade de colaboração da população. apesar dessas dificuldades, a obra segue e 

o grupo de vídeo do ateliê realizou um documentário sobre todo o processo.

Favela do Nove2. 
atividades diárias no posto do acaia, com a inclusão na equipe de trabalho de uma as-

sistente social. o trabalho no Barraco-escola conta agora com atividades de artes, narração 

de história, capoeira, bordado e costura, dois plantões de auxiliar de enfermagem e, agora, 

com a assistente social, que oferece orientação, relativa especialmente à documentação. 

tiveram início também reuniões para que a favela do nove conte com uma associação 

de Moradores.

Conjunto Habitacional Cingapura3. 
Formação da associação de Moradores do Cingapura Madeirit.

plantão da assistente social sobre orientação ao cidadão.

Instalação de painéis de Comunicação realizados pelos alunos de xilogravura e tipo-

grafia do ateliê no térreo dos blocos de apartamentos.

Obra de saneamento na favela 
da Linha: uma conquista dos 
moradores
 
Entre um novo empreendimento 
imobiliário e o pátio de manobra 
de caminhões da Votorantim, fica a 
espremida favela da Linha
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Ritápolis
no ateliê acaia, o carro chefe sempre foi a marcenaria, coordenada por artesãos de pri-

meira linha que nasceram e cresceram na cidade de Ritápolis, em Minas Gerais. Localizada 

a 14 quilômetros de são João Del Rey, Ritápolis tem 5.021 habitantes e não tem nenhu-

ma atividade econômica. todos os rapazes e homens são obrigados a migrar à procura de 

trabalho. Hoje, entre são paulo e Descalvado, moram mais de 20 marceneiros nascidos em 

Ritápolis. o ateliê, num primeiro momento, organizou em Ritápolis um programa de tra-

balho semelhante ao que executa em sua sede em são paulo, estimulando a produção de 

bordados, pequenos objetos de madeira e xilogravura. Montamos um programa que con-

ta com duas viagens mensais de uma equipe do ateliê acaia (que inclui dois coordenado-

res e quatro frequentadores) para lá abrir os ateliês. 

o primeiro mês de trabalho, porém, nos mostrou que, ali, a realidade é bastante diver-

sa da paulistana. Ritápolis tem uma situação social estabelecida e organizada e já conta 

com uma produção incipiente de marcenaria e costura; portanto, não cabia fazermos aco-

lhimento. Remodelamos o trabalho, diminuindo o número de participantes, e retiramos o 

ateliê de xilogravura. em seu lugar, introduzimos um trabalho de formação de guias para 

eco-turismo com ajuda da oBB — outward Bound Brasil —, uma vez que a cidade está 

inserida em uma área de importância histórica e com um potencial natural enorme, e em 

toda região, que inclui são João Del Rey e mesmo tiradentes, não encontramos pessoas 

com essa formação.

em setembro de 2008, os participantes fizeram uma pequena feira para demonstração 

dos trabalhos realizados e venderam tudo o que fora produzido até então. 

o grupo da trilha, intitulado por eles de Filhos da Liberdade, já identificou 5 roteiros 

possíveis, conseguiu autorização das propriedades por onde passam essas trilhas e fez um 

primeiro “Fun tour”, apresentando as possibilidades a donos de pousadas e agências de 

viagem da região.

o Instituto acaia tem aprofundado seu diálogo com a Universidade Federal de são João 

Del Rey e com o Instituto Chico Mendes, para oficialização de uma parceria que visa à con-

solidação do trabalho artesanal e à formação de uma associação local, bem como organi-

zar um curso técnico de formação de condutores de eco-turismo, que por sua vez buscará 

uma forma de inter-relacionamento com as ações do Instituto Chico Mendes.

[1]  Ritápolis — oficina de 
marcenaria

[2]  Jovem do Acaia São Paulo 
repartindo o pão com Ritápolis

[3]  Apresentando outra forma de 
usar a madeira: xilogravura

[4]  Curso de trilheiros

[5]  Alunos do Acaia em Ritápolis
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ana Cristina Cintra Camargo:

participação no Congresso da FepaL — Federação psicanalítica da américa Latina •	

“persona y presencia del analista” — santiago/Chile, em setembro, com o trabalho 

“Vila nova do nove — a Vila do porvir”.

participação do V encontro psicanalítico da teoria dos Campos, “Interpretação e •	

Cura”, com o trabalho “análise de um paciente difícil — a implantação da rede de 

água e esgoto da favela da Linha”, em outubro, na Universidade são paulo.

artigo publicado na revista •	 Olhar, da UFsCaR — Universidade Federal de são Car-

los intitulado “Do humano”.

Fabrício de Jesus Barrio Lopez e Flávio Castellan:

participação na semana de artes da Unicastelo — tipografia e Gráfica artesanal •	

acaia.

Lugar de origem — “Nordeste”

pReMIações e pUBLICações

o Instituto acaia foi finalista no concurso Urban age do Deutsche Bank em congres-•	

so promovido em conjunto com o London school of economics e o alfred Herrhau-

sen society, classificando-se em segundo lugar entre 133 projetos inscritos e rece-

bendo menção honrosa. participou de importantes discussões sobre soluções urba-

nas em metrópoles e inclusão social.

Finalista do Kinoforum — festival de vídeo com o curta •	 Se vira malandro.

Finalização do curta de animação •	 O quati esperto, do grupo além da Vaca.

Lançamento de três livros em dezembro de 2008 na Livraria da Vila, dos autores •	

Bea triz Bracher, alberto Martins e Flávio Viegas amoreira, com tiragem e ilustração 

da tipografia e Gráfica artesanal acaia.

Finalista do concurso objeto Brasileiro, do museu a Casa, em setembro, com ma-•	

triz coletiva de xilogravura do grupo XiloCeasa.

elisa Bracher:

exposição e lançamento do livro — •	 A cidade e suas margens — no Museu da Casa 

Brasileira (27 de setembro a 16 de novembro), documentação fotográfica da fave-

la da Linha e das cidades de origem das famílias inscritas no ateliê acaia, perfazen-

do sete cidades do nordeste e norte do Brasil, além de um vídeo-documentário in-

titulado Raízes.
participação no debate “Limite e transgressão — arte pública e inserção social” no •	

Centro Universitário Belas artes, em são paulo.

Casa na favela da Linha
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Dança
Maria Beatriz Costilles podgorski

Atividades Lúdicas Noturno
Fernanda Caiuby novaes salata
sandra antunes Ramos

Programação de Cinema
Fernanda Caiuby novaes salata 

Auxiliar de Enfermagem
neusa Francisca dos santos Lins

saúDe

Cardiologia
Dr. otávio Gebara
Fisioterapia
thais Bojadsen
Renata Matuo
Oftalmologia
Dr. Ronaldo B. Barcellos
Ortopedia
Dr. eduardo Bracher
Otorrinolaringologia
Dr. andré Duprat
Dra. Roberta Ribeiro de almeida
Odontologia
Dra. adriana paladino
Dra. Renata Corrêa de Freitas
Pediatria
Dr. José Ricardo de Mello Brandão
Psiquiatria
Dr. Fernando Ramos asbahr
Psicologia
Cristina parada Franch
tatiana Mazzarella

assessoRIas

Assessoria Psicológica
prof. Dr. tales ab’sáber
Assessoria Pedagógica
prof. Dra. nilza Micheletto
Assessoria de Desenvolvimento Cultural
prof. Dr. Rodrigo naves

CoLaBoRaDoRes

Arquitetura
Una arquitetos
easp — escritório de arquitetura são paulo
Bracher, Filisetti e somlo arquitetos
Márcia Grosbaum
Advocacia
Dra. Mary Livingston
Inglês
at paul’s — apoio editora oxford
Traduções
alessandra L. M. Kipnis

paRCeIRos nos estÁGIos

Bita encadernações, Caixas e Cerâmicas
Dali Molduras
Duetto produções Gastronômicas
editora 34
espaço Coringa ateliê de Xilogravura
Flame — Friends for Latin america
expression
GBC autoserviços — oficina Mecânica
Helena Freddi
oBB programa de ação social outward
Bound Brasil Viagens de Campo
olímpia — escola de Futebol
panacéia oficina de Costura
Ráscal pizza e Cozinha
Una arquitetos
ViaBlu pizzaria
Zezo Centro automotivo

eQUIpe

Direção
elisa Bracher
Coordenação Geral
olga Maria aralhe
ana Cristina a. Cintra Camargo
Administrativo
Maria Inês V. a. Camargo
sandro Luiz Rocha porto
Juliana Raquel dos santos

Operacional
Rosângela dos santos de Jesus
simone da paixão
simone Baptista
Claudinei Vieira Rodrigues
Mauro Cezar silva Brito
adão Queiroz Reis

Manutenção
elétrica: ademir palmeira da silva
Geral: Manoel pereira de souza
Informática: Marcelo azanha

CooRDenação De ÁReas e pRoFessoRes

Artes
Coordenação: Fabrício de Jesus Barrio Lopez
andresa alves Ferreira
Flávio Castellan
Daniel adib Mattos nasser
Christina Duran Chade
José Carlos Gianotti
Daniela Mentone

Música
Coordenação: pedro Mourão
Lucas simões Borelli
Wellington das neves Moreira

Vídeo
Roteiro/Animação/Letramento Digital
Coordenação: Carol Lutz setúbal
Beatriz Bracher
sylvio pinheiro
Fabiana Faleiros
Marcius Lepick
Luma Reis
Consultoria e assessoria: primo Filmes

Linguagem Oral e Escrita
Coordenação: Claudemir Belintane
Louise arosa Del otero
evandro Rodrigues da silva
Gabriela Lara da Cruz Lucas
Juliana Cristina Diniz

Biblioteca
Marta Maria pinto Ferraz
Hilda Liberman

Marcenaria, Design e Matemática
Coordenação: enio alex assunção
thereza Dantas
Daniel Romão
Gilmar Geraldo de oliveira

Capoeira
Coordenação: Geraldo sebastião pinto sobrinho
andré Luiz Maciel pinto

Culinária
Coordenação: Les amis
Demian Figueiredo
priscila Zucca
nadine Kin Camacho
adriana C. Magri
Parceria e Cursos: Ráscal pizza e Cozinha

Costura e Bordado
Coordenação: Rosa Maria Britto suarez
Bernadete Maria de oliveira Freitas
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Total de frequentadores: 35

Horário:
aulas de 2ª a 6ª das 18h às 22h30

atividades extracurriculares aos sábados

De 2ª a 6ª, os alunos têm acesso à sala 

de aula para estudar a partir das 14h

Carga horária semanal:
22,5 horas de aulas
e mais 3 a 6 horas semanais de 

atividades extracurriculares de ampliação 

do universo cultural

na sala de aula há 

10 computadores
conectados à internet disponíveis para 

uso dos alunos

Os alunos vêm das seguintes escolas:
e.e  prof. José Monteiro Boanova

e.e  Romeu de Moraes

e.e  prof. Manuel Ciridião Buarque

e.e  prof. architiclino santos

e.e  Deputado augusto do amaral

e.e  pereira Barreto

e.e  sólon Borges dos Reis

e.e  prof. almeida Junior

e.e  Fernão Dias 

e.e  emiliano Di Cavalcanti

Aulas oferecidas:
português

Literatura

Redação

Matemática

História

Geografia

Física

Química

Biologia
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os MotIVos

o trabalho do Centro de estudar acaia sagarana nasceu da percepção de que há uma 

parte significativa dos jovens brasileiros que tem suas oportunidades de acesso às boas 

universidades reduzidas drasticamente pelas deficiências de um ensino público que ain-

da não venceu o desafio de garantir educação básica de qualidade para todos. no Brasil 

88%1 dos alunos de ensino Médio matriculados estão nas escolas públicas. no estado de 

são paulo esse número é de 85,18%. e apenas 23,5% dos aprovados no vestibular da Fu-

vest em 2008 fizeram o ensino médio em escolas públicas, sejam elas federais, estaduais 

ou municipais.2 aqui vale destacar que esses números incluem os alunos das escolas téc-

nicas que têm acesso a um ensino diferenciado e de melhor qualidade, conforme revelam 

as avaliações do eneM.3

Um outro dado que merece atenção é que a maioria dos alunos de escola pública não 

chega a prestar o vestibular para as melhores faculdades. tomando como exemplo o vesti-

bular da Fuvest:4 ao compararmos a quantidade de inscritos de escolas públicas e particu-

lares, embora o número de alunos de ensino médio matriculados na rede pública seja de 5 

a 7 vezes maior que o número de alunos da rede particular, encontraremos 46.325 alunos 

de escolas públicas e 85.016 de escolas particulares inscritos no vestibular em 2008 — ou 

seja, há quase o dobro de alunos de escolas particulares em relação às públicas.

1 Fonte: Censo escolar 2007/Inep — Instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais anísio teixeira, órgão vinculado ao Mi-

nistério da educação (MeC) para promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema educacional Brasileiro.

2 Fonte: Fuvest/ Vestibular 2008.

3 eneM — exame nacional do ensino Médio é um exame individual, de caráter voluntário, criado pelo Ministério da educação e ofe-

recido anualmente aos estudantes que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores.

4 os dados aqui publicados referem-se ao vestibular de 2008. no momento da impressão deste relatório estavam disponíveis ape-

nas os dados referentes aos inscritos no vestibular de 2009, evidenciando que a proporção entre alunos de escolas públicas e es-

colas particulares praticamente se manteve, em relação a 2008: foram 43.355 (31,36%) inscritos que realizaram ensino médio ex-

clusivamente em escolas públicas e 85.458 (61,81%) exclusivamente em escolas particulares.

fotos sagarana

A autonomia para estudar é uma das 
competências que o CE Acaia Sagarana busca 

desenvolver em seus alunos
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o QUe FaZeMos

o Centro de estudar acaia sagarana desenvolve suas atividades há cinco anos atenden-

do os jovens de ensino médio de escolas estaduais que têm a continuidade dos estudos 

como prioridade e parte de seu projeto de vida.

atualmente o Ce acaia sagarana desenvolve duas ações:

a primeira é um curso gratuito que atende 35 alunos que estejam cursando ou tenham 

terminado no ano anterior o terceiro ano do ensino médio. este curso visa principalmente 

fortalecer nos alunos as competências necessárias ao estudo: ampliar sua autonomia para 

estudar, seu vínculo com o conhecimento e sua capacidade de gestão do próprio proces-

so de aprendizagem. acreditamos que essas são ferramentas essenciais para que eles pos-

sam prosseguir os estudos com autonomia, seja em uma faculdade ou curso técnico, seja 

em um cursinho pré-vestibular. (os cursinhos pré-vestibulares se propõem a revisar todo o 

conteúdo de ensino médio em um ano, o que, para muitos alunos, representa uma oportu-

nidade para suprir lacunas deixadas por sua formação anterior. por imprimir um ritmo ace-

lerado, exige uma prontidão nem sempre encontrada nos alunos de escolas públicas). sa-

bemos, no entanto, que estas ferramentas não são suficientes para garantir o ingresso nas 

boas universidades do país. Há um percurso até lá que passa, por um lado, pela disciplina 

e dedicação de cada aluno ao seu projeto de continuidade dos estudos e, por outro, pela 

reparação das lacunas de conhecimento e reposição de conteúdos escolares. 

Com vistas a dar continuidade a este processo, a segunda ação do Ce acaia sagarana 

é uma parceria com o anglo.

os resultados do eneM de 2008 também confirmam uma posição desfavorável aos alu-

nos das escolas públicas: segundo dados do Inep, alunos que estudaram somente em es-
cola pública tiveram média 48,018, enquanto a média das escolas particulares ficou em 

64,328 em uma escala de 0 a 100.

a exclusão desses alunos da universidade veta uma importante via de acesso à partici-

pação na vida social, política econômica e cultural do país. o prejuízo é da nação, que não 

apenas desperdiça seus talentos, mas vê crescer sua dívida social (o Relatório Jovens em si-

tuação de Risco no Brasil,5 do Banco Mundial, estima que o Brasil perderá R$ 320 bilhões 

nas próximas décadas se não investir nos jovens). a presença tímida dos jovens de escolas 

públicas nas boas universidades deste país empobrece e limita também a própria Universi-

dade, que se vê privada da representatividade social e dos benefícios trazidos pela diversi-

dade, que deveria caracterizá-la.

Diante dessa situação, o Instituto acaia, por meio do Centro de estudar acaia sagara-

na, procura oferecer uma oportunidade para que jovens de escolas públicas possam se-

guir construindo seus projetos de vida e ampliem suas possibilidades de real participação 

na construção da nação. acreditamos ser este um dos caminhos para diminuir a desigual-

dade social existente no país e democratizar o ensino superior.

5 Relatório Jovens em situação de Risco — Vol. I e II. Disponível para leitura no site do Banco Mundial:

 http://go.worldbank.org/YUIUDQBBH0

TOTAl dE mATRICulAdOS NA FuvEST* = 140 .999 CANdIdATOS

TOTAl dE vAgAS dA FuvEST* = 10 .302 vAgAS

REdE PúblICA dE ENSINO REdE PRIvAdA dE ENSINO

localidades

matrículas no 

Ensino médio

Inscritos no 

vestibular da 

Fuvest/2008

Chamados para 

a 1ª matrícula 

pela Fuvest

matrículas no 

Ensino médio

Inscritos no 

vestibular da 

Fuvest/2008

Chamados para 

a 1ª matrícula 

pela Fuvest

Brasil 8.362.994

46.325

2.653

(5,73% dos 

inscritos)

1.068.734

85.016

7.974

(9,37% dos 

inscritos)

estado de são paulo 1.489.754 227.153

Município de são paulo 383.270 72.495

* Dados do vestibular 2008
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a seleção para as bolsas do Curso anglo Vestibulares é feita a partir do exame de bolsa 

realizado regularmente pelo Curso anglo no final do ano. os alunos que tiverem feito en-

sino fundamental e médio em escolas públicas e que tiverem disponibilidade para estudar 

em período integral são selecionados pela ordem de classificação. Dentre os alunos que 

atingirem a média estipulada, têm privilégio os alunos do Ce acaia sagarana.

Resultados
no curso oferecido pelo Centro de estudar, iniciamos 2008 com 35 alunos e encerramos 

o ano com 29 alunos. os resultados obtidos na prova do exame nacional do ensino Médio 

(eneM) foram bastante positivos. obtivemos uma média de 61,97 (em 100 pontos possí-

veis), superior à média das escolas particulares do estado de são paulo, que foi de 58,5, e 

22,95 pontos acima da média das escolas públicas de são paulo.

os resultados de 2008:

5 alunos em faculdades públicas:•	

–  2 Unesp

–  3 FateC

3 alunos em faculdades particulares•	

9  alunos matriculados no cursinho anglo com bolsa integral (13 aprovados)•	

11 alunos matriculados em outros cursinhos•	

O curso do CE Acaia Sagarana
no início do ano é realizada uma avaliação inicial com os alunos que nos permite co-

nhecer o perfil da turma e definir nosso planejamento. os conteúdos são definidos em tor-

no do que é estrutural em cada uma das áreas. 

este curso é oferecido das 18h às 22h30 de segunda a sexta-feira e aborda conteúdos 

de Língua portuguesa, Redação, Literatura, Matemática, Biologia, Física, Química, História 

e Geografia. aos sábados são desenvolvidas atividades extracurriculares, como estudos do 

meio, visitas a museus, palestras e filmes.

A parceria com o Anglo
a parceria com o Curso anglo Vestibulares oferece 20 bolsas de estudos integrais no 

curso extensivo aos alunos que já terminaram o ensino médio em escolas estaduais. para 

participar, os alunos devem dispor de período integral — de manhã para as aulas e à tar-

de para estudo no espaço do anglo, quando recebem orientações de estudo específicas, 

desfrutam de um ambiente propício ao estudo e podem dispor de toda a estrutura do an-

glo para atendimento ao aluno. 

Como é feita a seleção
o curso do Ce acaia sagarana é oferecido às escolas estaduais da região. É feita uma 

apresentação, primeiro, para a direção, coordenação e equipe docente e, depois, para os 

alunos. Há um processo seletivo, realizado em duas fases, que busca identificar os alunos 

que possuem motivação para o estudo. a primeira fase, eliminatória, consiste em uma pro-

va em forma de teste de múltipla escolha. são eliminados os alunos que não conseguiram 

pontuar em Língua portuguesa e/ou Matemática. Vale ressaltar que as provas são elabora-

das de maneira a contemplar diversos níveis, desde o mais básico de conhecimento da área 

(por exemplo, as quatro operações em matemática) até o nível ajustado aos alunos de ter-

ceiro ano do ensino médio. a segunda fase consiste em uma prova dissertativa e uma re-

dação. os alunos aprovados na segunda fase passam também por uma entrevista e, se ne-

cessário, por uma terceira avaliação. essa terceira avaliação ocorre caso o aluno apresen-

te uma performance muito defasada em uma única área e visa identificar seu potencial de 

aprendizagem relativo ao conhecimento daquela área.

ENEM 2008 – TABELA DE REFERêNCIA
média das escolas 

públicas

média das escolas 

particulares

Brasil 37,27 56,12

são paulo 39,02 58,50

Distrito Federal (melhor média de escolas privadas) 41,11 61,90

Rio Grande do sul (melhor média de escolas públicas) 42,12 53,42

Centro de Estudar Sagarana 60,75
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eQUIpe

direção
ana amélia Inoue
Coordenação geral
sonia aidar Favaretto
silvana augusto
Administrativo
patrícia porto

Professores
Diogo Jamra tsukumo
Daniel Vieira Helene
Fábio aviles Gouveia
João antunes Ramos
Luciana alves da Costa
paulo Roberto da Cunha
Rafael andrade pereira
Roberto perides Moises
suzete Maria Ribeiro

Apoio Operacional
Gilcéria Rosa da silva

CoLaBoRaDoRes

eduardo Giannetti
Fernando Reinach
Jayme serva
João augusto pompéia
Luiz Raul Weber abramo
Renata Castanho Checchinato
Roxane Rojo
sérgio Friedman
sérgio Lacarte
sueli Furlan

InstItUIções paRCeIRas

anglo Vestibulares
e.e  prof. José Monteiro Boanova
e.e  Romeu de Moraes
e.e  prof. Manuel Ciridião Buarque
e.e  prof. architiclino santos
e.e  Deputado augusto do amaral
e.e  pereira Barreto
e.e  sólon Borges dos Reis
e.e  prof. almeida Junior
e.e  Fernão Dias 
e.e  emiliano Di Cavalcanti
IBMeC
sangari Brasil
secretaria estadual de educação de são paulo

 

no anglo, foram distribuídas 22 bolsas em 2008. Destes, 17 alunos foram aprovados na 

primeira fase da Usp e UnICaMp nas carreiras de Medicina, engenharia, Zootecnia, Quí-

mica, Física, Matemática, Geologia, Mecatrônica, Direito, economia, Jornalismo e História. 

Vale ressaltar que dentre os alunos que não passaram à segunda fase, três deles disputa-

vam vaga na carreira de medicina; um, de engenharia e um, de farmácia. no total, foram 

16 alunos aprovados nas universidades públicas (10 na Usp, 4 na Unesp, 1 na UnICaMp e 

1 na UFsCaR) e um aluno aprovado no curso de Medicina da santa Casa.

abaixo é apresentada a situação atual (em janeiro de 2009) dos 72 alunos atendidos 

pelo Centro de estudar acaia sagarana de 2006 a 2008:

Ida à exposição Genoma: as atividades extracurriculares são um 
importante elemento na formação dos alunos do CE Acaia Sagarana

SITUAçãO DOS ALUNOS ATENDIDOS ENTRE 2006 E 2008

em faculdades públicas 34 47,22%

em faculdades particulares 27 37,5%

em cursinhos 8 11,11%

abandonaram os estudos 6 8,33%

Total 72 100%
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Total de público atingido: 38 famílias

o público atingido reside na região da 

serra do amolar no pantanal, município de 

Corumbá, Ms, às margens do rio paraguai

linhas de atuação:
Desenvolvimento Humano

Desenvolvimento social
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ConteXto

em 2008, iniciamos nossas ações na região da serra do amolar, no pantanal, município 

de Corumbá, Ms, idealizadas como resultado de dois anos de estudos, destinados a iden-

tificar os principais desafios existentes para a conciliação do desenvolvimento social da po-

pulação residente às margens do Rio paraguai com a conservação da natureza. 

a distância dos centros urbanos, a falta de acessos por terra, a ausência de infra-estru-

tura (estradas, energia elétrica, telefonia, saneamento) e a precariedade dos serviços públi-

cos (educação e saúde) constituem aspectos da realidade local que contribuem para que a 

população ribeirinha residente na região apresente características típicas de baixo desen-

volvimento social:

baixo grau de instrução•	

baixa renda•	

alto índice de analfabetismo•	

grande fecundidade•	

o diagnóstico de campo realizado revelou também que as principais fontes de renda 

das famílias são a pesca artesanal e a coleta de iscas vivas, que abastecem o turismo de 

pesca esportiva.

a isto tudo acresce-se o fato de que, por estar localizada em região fronteiriça com a 

Bolívia, a população local fica sujeita ao envolvimento com tráfico de drogas, intensifican-

do a necessidade de ações instrutivas e educacionais, dificultadas pela distribuição espar-

sa das moradias.

Serra do Amolar no Pantanal – MS
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o conceito e a definição das características da escola foram desenvolvidos a partir de 

estudos de campo iniciados em 2007, ano em que também foram feitos os primeiros con-

tatos com a prefeitura de Corumbá, resultando em parceria que se consolidou em 2008. 

ainda em 2008, foram viabilizados os patrocínios necessários à implementação do proje-

to, que pretende desenvolver modelo que possa ser aplicado às demais escolas rurais da 

região das águas do município.

Fomento ao trabalho em redes e apoio à pesquisa científica
outro importante aspecto da área geográfica de atuação do acaia pantanal é a existên-

cia de várias unidades de conservação de diferentes características institucionais. o prin-

cipal conflito enfrentado por elas resulta da pressão exercida pelo turismo de pesca, ativi-

dade econômica de grande importância para o município, e que também responde pela 

maior parte da renda da população ribeirinha. 

em virtude disso, o acaia pantanal passou a integrar o grupo constituído por estas insti-

tuições, que se tornaram parceiras e permitiram expandir seu raio de ação, que hoje abran-

ge cerca de 265.000 hectares. esta atuação em rede permite a conjugação de esforços para 

o desenvolvimento de ações concretas em prol de um desenvolvimento social compatível 

com a conservação da natureza.

CARACTERíSTICA INSTITUCIONAL Área aproximada (ha)

parque nacional do pantanal Matogrossense 135.000

5 Reservas privadas do patrimônio natural (Rppns) Constituídas 67.000

Áreas privadas 63.000

Total 265 .000

PRINCIPAIS FONTES DE RENDA

artesanato

Diarista

agricultura

assalariado

Coleta de iscas vivas

pesca (peixe e isca)

Número de famílias

 0 5 10 15 20

atUação

neste cenário, o acaia pantanal, instituído como filial do Instituto acaia em 2007, ele-

geu como ações prioritárias projetos educacionais destinados tanto a crianças quanto a 

adolescentes e adultos, em complementação ao trabalho realizado pela prefeitura na es-

cola local. entre nossas principais iniciativas estão:

Escola Itinerante
este projeto promove a alfabetização de adolescentes e adultos e busca atender a de-

mandas específicas por capacitação profissional da população ribeirinha. 

todos os dias, uma educadora do acaia pantanal percorre numa lancha cinco núcleos 

de alfabetização, levando todo o material necessário à realização das aulas. as aulas são 

ministradas em classes improvisadas por alguns dos alunos que ofereceram suas casas para 

isso, à sombra das árvores ou de puxados construídos por eles mesmos. a escola Itineran-

te transporta também diariamente livros que funcionam como biblioteca circulante para 

público de todas as idades, além de brinquedos pedagógicos que são usados por crianças 

que acompanham suas mães às aulas.

em 2008, a escola Itinerante atendeu 47 alunos nas atividades de alfabetização de ado-

lescentes e adultos, além das crianças que acompanham seus pais às aulas e pegam livros 

emprestados da biblioteca circulante. promoveu a habilitação de 52 pessoas para a condução 

de pequenas embarcações, e ofereceu estágio, em julho, para 2 universitários de são paulo.

Escola Jatobazinho
Concebida como uma classe de aceleração de aprendizagem, vinculada à secretaria de 

educação de Corumbá, a escola Jatobazinho iniciará suas atividades em 2009, atendendo 

inicialmente 26 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

PIRâMIDE ETáRIA

Mais de 60 anos

51 a 60 anos

41 a 50 anos

31 a 40 anos

21 a 30 anos

16 a 20 anos

11 a 15 anos

6 a 10 anos

0 a 5 anos

Número de moradores

Masculino Feminino
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Dentro, ainda, de um propósito de aumentar as perspectivas de empregabilidade e ge-

ração de renda para os ribeirinhos, e de contribuir para a redução dos conflitos entre uni-

dades de conservação e empresários do turismo de pesca, o acaia pantanal assumiu o com-

promisso de doar ao parque nacional do pantanal Matogrossense os projetos arquitetôni-

cos e de comunicação visual necessários à instalação das estruturas indispensáveis à aber-

tura do parque à visitação pública.

a pecuária é uma das atividades de maior importância econômica para o pantanal, ge-

radora de empregos e renda, e de impacto ambiental menor do que outras atividades de 

uso mais intensivo da terra. Constitui-se, no entanto, em ameaça à conservação da onça 

pintada, que pode causar prejuízos consideráveis aos rebanhos bovinos, levando à adoção 

da caça do felino como solução, medida comum na região, ainda que ilegal. Visando redu-

zir este conflito, o acaia pantanal desenvolveu, em convênio com a Fazenda santa tereza, 

uma pesquisa visando avaliar e validar práticas de manejo de gado destinadas a reduzir a 

predação dos bovinos por onças. esta prática mostrou que a adoção de pastoreio constan-

te, inclusive durante o período noturno, constitui-se na medida mais eficaz para redução 

de ataques, além de contribuir para geração de maior número de empregos pelo setor. o 

referido convênio serviu também para a prestação de apoio logístico a instituições de pes-

quisa científica, governamentais e não governamentais, na área de recursos naturais, num 

total de 245 diárias de pesquisadores de instituições parceiras.

[1]  Escola itinerante: alfabetização de adultos
[2]  Crianças de comunidades ribeirinhas
[3]  Curso de piloteiro

em 2008, o trabalho em rede permitiu a realização de 8 diligências pela polícia ambien-

tal de Mato Grosso do sul, que apreendeu petrechos de pesca proibidos (como redes e ou-

tros), produtos da pesca ilegal e lavrou multas para barcos que ameaçam os recursos natu-

rais indispensáveis à sobrevivência da população ribeirinha.

Foi também constituído um acervo conjunto de equipamentos de combate a fogo, bem 

como planejadas ações que já permitiram uma primeira cooperação para combate a um 

incêndio de origem natural na serra do amolar, com treinamento e emprego de brigadis-

tas da população local.

<
RPPNs ao redor do Parque Nacional 
Matogrossense
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paRCeRIas

Parceiros Financiadores
Fundação aVIna
oGX petróleo e Gás participações s.a. 
participações Morro Vermelho s.a. 

Doadores Pessoa Física
ana Lúcia Barbas
Candido Botelho Bracher
Fernão Carlos Botelho Bracher
Henrique Lacerda de Camargo
Maria Cecília Lacerda de Camargo
Marina Massi
odney Bastos
Ricardo Kassar
sonia Maria sawaya Botelho Bracher
teresa Cristina Ralston Bracher

Parceiros Estratégicos
2ª Companhia do 15º Batalhão de polícia 
Militar ambiental — Corumbá/Ms
Capitania Fluvial do pantanal — Marinha do 
Brasil
empresa Brasileira de pesquisa agropecuária 
(eMBRapa) — Centro de pesquisa 
agropecuária do pantanal (Cpap)
Fazenda santa tereza
Fazenda Jatobazinho
Fundação ecotrópica
Instituto arara azul

Instituto Homem pantaneiro
MMX Mineração e Metálicos s.a.
parque nacional do pantanal Matogrossense
prefeitura Municipal de Corumbá
prefeitura Municipal de Ladário
Universidade estadual “Julio de Mesquita Filho” 
(Unesp — campus de Rio Claro — Instituto de 
Geociências e Ciências exatas)

aGRaDeCIMentos espeCIaIs

adalberto e Gislaine eberhard, ana paula sater, 
Coronel angelo Rabelo, Carmem Maradei, eli-
zabeth Rudge Zanoni, elizabeth scheichl, Heinz 
Gruber, José augusto Ferraz, Kiko Farkas, Lucas 
Leuzinger, Marina schweizer, Marly e armando 
Lacerda, Miguel Milano, olga torres e Roberto 
Jank Jr.

e todas as pessoas de Corumbá e Campo Gran-
de que muito gentilmente nos receberam e nos 
prestaram valiosas informações, contribuindo de 
forma significativa para o desenvolvimento do 
nosso trabalho.

Contato

(11) 3021 7109 / 3021 7310
acaiapantanal@acaia.org.br
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Maria Cecília Lacerda de Camargo*

Coordenação Geral
Isabel Villalobos
Desenvolvimento Institucional
ana Lúcia Barbas*

Assistente Administrativa
Karine Rocha
Escola Itinerante
Wania alecrim de Lima
Pesquisa
Fernando Rodrigo tortato

assessoRIas

Arquitetura
Roberto pompéia
Luzia Correa Ribeiro
Fabiana Rocha
Comunicação Visual
Letícia Moura*

Máquina estúdio
Diagnóstico Sócio-Econômico
Fundação pantanal Com Ciência
eMBRapa — Cpap
Engenharia
Carlos Roberto da silva souza*

Gestão
Via Gutenberg
Pedagógica
Instituto singularidades

* voluntários 
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Demonstrações contábeis em 

31 de dezembro de 2008 e de 2007 e 

parecer dos auditores Independentes
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ticas contábeis adotadas no Brasil foram alteradas a partir de 1º de janeiro de 

2008 e as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de de-

zembro de 2007, apresentadas de forma conjunta com as demonstrações con-

tábeis de 2008, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis ado-

tadas no Brasil vigentes até 31 de dezembro de 2007 e, como permitido pelo 

pronunciamento técnico CpC 13 – adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Me-

dida provisória nº 449/08, não estão sendo reapresentadas com os ajustes ne-

cessários para fins de comparabilidade entre os exercícios.

a demonstração do fluxo de caixa correspondente ao exercício findo em 31 de 5. 

dezembro de 2007, e a demonstração das origens e aplicações de recursos cor-

respondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, preparadas em 

conexão com as demonstrações contábeis do exercício de 2008, como informa-

ções suplementares, foram submetidas aos mesmos procedimentos de audito-

ria descritos no parágrafo 2 e, em nossa opinião, estão adequadamente apre-

sentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações 

contábeis mencionadas no parágrafo 1º, tomadas em conjunto.

são paulo, 30 de janeiro de 2009

pricewaterhouseCoopers  Douglas souza de oliveira
auditores Independentes  Contador CRC 1sp191325/o-0
CRC 2sp000160/o-5
 

paReCeR Dos aUDItoRes InDepenDentes
aos administradores

Instituto acaia

examinamos o balanço patrimonial do Instituto acaia em 31 de dezembro de 1. 

2008 e as correspondentes demonstrações do superávit e das variações patri-

moniais e do fluxo de caixa do exercício findo nessa data, elaboradas sob a res-

ponsabilidade de sua administração. nossa responsabilidade é a de emitir pa-

recer sobre essas demonstrações contábeis.

nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis 2. 

no Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo 

de comprovar a adequada apresentação das demonstrações contábeis em to-

dos os seus aspectos relevantes. portanto, nosso exame compreendeu, entre 

outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a rele-

vância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de contro-

les internos do Instituto; (b) a constatação, com base em testes, das evidên-

cias e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divul-

gados; e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representati-

vas adotadas pela administração do Instituto, bem como da apresentação das 

demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

somos de parecer que as referidas demonstrações contábeis apresentam ade-3. 

quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-

ceira do Instituto acaia em 31 de dezembro de 2008, e o superávit de suas 

operações e variações patrimoniais e o fluxo de caixa do exercício findo nessa 

data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

anteriormente, auditamos as demonstrações contábeis do Instituto acaia refe-4. 

rentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, compreendendo o ba-

lanço patrimonial, as demonstrações do déficit e das variações patrimoniais e 

das origens e aplicações de recursos do exercício findo nessa data, sobre as 

quais emitimos parecer sem ressalva, datado de 17 de março de 2008. as prá-
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Passivo e patrimônio líquido 2008 2007

Circulante

Contas a pagar 41.526 23.131

obrigações trabalhistas e previdenciárias 91.370 51.794

obrigações tributárias 10.069 12.247

outras obrigações 527.622 -

670.587 87.172

patrimônio social

superávit acumulado 496.877 708.037

superávit (déficit) do exercício 299.990 (211.160)

796.867 496.877

Total do passivo e patrimônio social 1.467.454 584.049

Balanço patrimonial em 31 de dezembro (em reais)

Ativo 2008 2007

Circulante

Caixa 2.759 395

Banco – conta movimento 22.821 22.618

aplicação financeira 954.098 20.313

aditamento a fornecedores 4.749 2.856

outros créditos 1.463 20.209

985.890 66.391

não circulante

Imobilizado 201.167 165.787

Diferido 280.397 351.871

481.564 517.658

Total do ativo 1.467.454 584.049

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro (em reais)

as notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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2008 2007

Fluxos de caixa das atividades operacionais
superávit/(déficit) do exercício 299.990 (211.160)

ajustes por

Depreciação e amortização 101.501 99.725

perda no ativo Imobilizado - 23.279

401.491 (88.156)

Diminuição em outros créditos 16.853 24.824

aumento/(diminuição) de outras obrigações 583.415 (2.028)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 1.001.759 (65.360)

Fluxos de caixa das atividades de investimento
aquisição de ativo imobilizado (65.407) (45.070)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento (65.407) (45.070)

aumento/(redução) líquido de caixa e equivalente de caixa 936.352 (110.430)

Caixa e equivalente de caixa no fim do período 979.678 43.326

Caixa e equivalente de caixa no início do período 43.326 153.756

936.352 (110.430)

Demonstrações do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)

2008 2007

Receitas
Doações de pessoa física 669.545 1.105.567

Doações de pessoa jurídica 737.520 577.417

Receitas de serviços 2.036.276 267.620

Receitas financeiras 51.759 6.463

Descontos obtidos 361 22

3.495.461 1.957.089

Despesas com atividades sociais
Despesas com pessoal (934.023) (641.996)

Despesas gerais e administrativas (2.119.473) (1.382.180)

Despesas tributárias (27.009) (17.055)

Despesas financeiras (5.193) (3.007)

Relações públicas (8.446) (1.007)

Despesas com depreciação e amortização (101.501) (99.725)

(3.195.645) (2.144.970)

Receitas/(despesas) não operacionais
outras despesas não operacionais 174 (23.279)

Superávit/(déficit) do exercício 299.990 (211.160)

Patrimônio social no início do exercício 496.877 708.037
superávit/(déficit) do exercício incorporado ao 

patrimônio social 299.990 (211.160)

Patrimônio social no fim do exercício 796.867 496.877

Demonstração do superávit (déficit) e das variações patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)
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notas eXpLICatIVas Da aDMInIstRação Às DeMonstRações 
ContÁBeIs De 31 De DeZeMBRo De 2008 e De 2007

Contexto operacional1. 
o Instituto acaia foi constituído em 3 de abril de 2001 sob a forma de associação sem 

fins lucrativos, iniciando efetivamente suas atividades em dezembro de 2001. o Instituto 

acaia tem por objetivo precípuo oferecer e promover formação, educação, profissionali-

zação, cultura e apoio a distúrbios psicológicos, contribuindo assim para a educação, no 

seu mais lato senso, em são paulo ou outros estados e territórios brasileiros. em 8 de ou-

tubro de 2007, foi constituída a filial de Corumbá, com nome fantasia de acaia pantanal, 

iniciando efetivamente suas atividades em janeiro de 2008. o Instituto possui caráter edu-

cacional e de assistência social, e tem por finalidade a educação infantil e a prestação de 

serviços de assistência social.

os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em confor-

midade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas, sendo que 100% das 

atividades sociais são realizadas de forma gratuita.

em 2008, o Instituto atendeu 290 crianças/adolescentes (200 em 2007) e 159 adultos 

(90 em 2007) acompanhados de seus filhos pequenos.

Apresentação das demonstrações contábeis e principais 2. 
práticas contábeis
o Instituto segue as práticas contábeis adotadas no Brasil para entidades sem fins 

lucrativos na contabilização das operações e elaboração das demonstrações contá-
beis, as quais podem ser sumarizadas como segue:

a. Apuração do superávit/(déficit)
as receitas e as despesas são apropriadas pelo regime de conpetência de exercícios.

b. Ativo circulante
Demonstrado ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos e variações monetárias  

Demonstrações das origens e aplicações de recursos
Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)

2008 2007

Origens dos recursos
Das operações sociais

superávit/(déficit) do exercício 299.990 (211.160)

Itens que não afetam o capital circulante

Depreciação e amortização 101.501 99.725

perda no ativo imobilizado - 23.279

Total das origens 401.491 (88.156)

Aplicações de recursos
no imobilizado 65.407 45.070

Total das aplicações 65.407 45.070

Aumento/(redução) do capital circulante 336.084 (133.226)

Variações do capital circulante
ativo circulante

no início do exercício 66.391 201.645

no fim do exercício 985.890 66.391

919.499 (135.254)

passivo circulante

no início do exercício 87.172 89.200

no fim do exercício 670.587 87.172

583.415 (2.028)

Aumento/(redução) do capital circulante 336.084 (133.226)
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auferidos até a data de balanço e, quando aplicável, ajustado aos respectivos valores de 

mercado.

c. Passivo circulante
Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os en-

cargos e as variações monetárias incorridos até a data do balanço.

d. Ativo não circulante
o imobilizado e o diferido são demonstrados ao custo de aquisição combinado com os 

seguintes aspectos: (i) as depreciações do imobilizado são calculadas pelo método linear, 

com base em taxas anuais que contemplam a vida útil-econômica dos bens, sendo 10% 

para instalações, máquinas e equipamentos e móveis e utensílios e 20% para computa-

dores e periféricos; (ii) as benfeitorias em propriedades de terceiros representam os gastos 

para construção da nova sede do Instituto no ano de 2002, sendo esses amortizados num 

período de dez anos, conforme prazo estabelecido no contrato de comodato do terreno.

Banco — conta movimento3. 
Refere-se a disponibilidades de recursos depositados em conta corrente bancária.

Aplicação financeira4. 
as aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos ban-

cários emitidos pelo Banco Bradesco s.a., segregadas por projeto:

Imobilizado5. 

Diferido6. 

Outras obrigações7. 
Refere-se ao contrato de doação para o desenvolvimento e execução do projeto da es-

cola Jatobazinho junto a oGX petróleo e Gás participações s.a, celebrado em 16 de outu-

bro de 2008, sendo R$ 600.000 o montante total da doação.

Doações8. 
a entidade recebeu, durante o exercício de 2008, doações de pessoa física no montante 

de R$ 669.545 (R$ 1.105.567 em 2007) e de pessoa jurídica no montante de R$ 737.520 

(R$ 577.417 em 2007).

adicionalmente, ainda durante o exercício de 2008, o Instituto acaia recebeu por inter-

médio de sua filial acaia pantanal (nota 1) doações de pessoa jurídica no montante de R$ 

600.000. essa doação é direcionada para a execução e desenvolvimento do projeto esco-

la Jatobazinho. em 2008, foram aplicados nesse projeto R$ 72.378.

2008 2007

projeto escola Jatobazinho 530.846 -

projeto sagarana 212.886 -

projetos acaia 111.222 20.313

projeto Bases para o Mundo 35.631 -

outros 63.513 -

954.098 20.313

Taxa anual de 
depreciação – % 2008 2007

Instalações 10% 97.367 -

Máquinas e equipamentos 10% 64.155 -

Móveis e utensílios 10% 47.301 20.313

Computadores e periféricos 20% 64.941 -

Ferramentas 20% 3.720 -

954.098 20.313

Taxa anual de 
depreciação – % 2008 2007

Benfeitorias em propriedades de 

terceiros 10% 717.547 717.547

Gastos com aquisição e 

desenvolvimento de logiciais 20% 3.300 3.300

720.847 720.847

amortização acumulada (440.450) (368.976)

280.397 351.871
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Outras informações11. 

a. Despesas gerais e administrativas referem-se a:

b. Despesas de pessoal

c. a gratuidade concedida pelo Instituto acaia, no exercício de 2008, através de seus 

projetos assistenciais, totalizaram um montante de R$ 3.195.645 (2007 – R$ 2.168.249).

Receitas e serviços9. 
o Instituto acaia recebeu, durante o ano calendário de 2008, subvenção governamen-

tal da prefeitura Municipal de são paulo, através da:

a. Projeto Bases para o Mundo — tem como objetivo atender 215 crianças e ado-

lescentes promovendo a inclusão social e educacional.

b. Projeto Centro de Estudar Sagarana — tem como objetivo atender 35 adoles-

centes oferecendo a oportunidade de prosseguimento dos estudos.

c. Projeto Saber Crescer — tem como objetivo acolher e estruturar emocionalmente 

crianças e adolescentes no “pós-aula”, realizando o atendimento multidisciplinar, alimen-

tação, saúde, higiene e exercício de cidadania.

Imunidade do imposto de renda e isenção das contribuições 10. 
previdenciárias e sociais
a entidade atende aos requisitos da legislação sendo imune do imposto de renda (com 

base no artigo 150 da Constituição Federal) e isenta da contribuição social sobre o superá-

vit, da cota patronal do Instituto nacional do seguro social - Inss e da Contribuição para 

o Financiamento da seguridade social - CoFIns (com base na Lei no. 8.212/91).

seguem abaixo os valores das isenções usufruídas durante o exercício de 2008:

Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros – R$ 197.405 (R$ 139.216 em 2007).

2008 2007

secretaria Municipal de participação e parceria

projeto tipografia Gráfica artesanal 24.512 17.218

projeto Bases para o Mundo (a) 1.185.053 -

projeto Centro de estudar sagarana (b) 385.545 -

projeto saber Crescer (c) 439.983 250.402

2.035.093 267.620
outras 1.183 -

2.036.276 267.620

2008 2007

serviços de profissionais diversos 1.126.982 755.016

Despesas com manutenção e instalação 124.502 98.181

Despesas com alimentação 183.651 106.040

Despesas com treinamento e material de ensino 130.578 58.829

Despesas médicas 40.951 35.158

Bolsas auxílio 56.574 36.356

Material gráfico e publicitário 120.925 78.495

Despesas com doações 58.288 24.454

outras 277.022 189.651

2.119.473 1.382.180

2008 2007

proventos 613.273 426.589

Férias 94.387 52.173

13º salário 58.080 41.763

encargos sociais 81.390 57.690

outras 86.893 63.781

934.023 641.996
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Tico-tico não é um passarinho e sim uma 

máquina que corta e faz barulho.

Corta madeira para fazer muitas coisas 

lindíssimas como uma carruagem.

Como uma linda princesa e um príncipe que  

vão ser felizes.

Marcenaria não e só a pregar pregos e sim 

pensar ouvir sentir coisas muito maravilhosas.

Coisas que nós usamos: martelo para pregar 

prego e ranca. Martelo e o prego, prega e 

martela.

Chave de fenda serve para parafusar os 

parafusos e desparafusar.

Parafuso, parafuso na madeira parafusa uma 

fechadura para ficar seguro do mau. Bem bem 

mau.

Fura, desfura, fura a madeira. Incrível que a 

furadeira fura o ferro, só não sei se fura ouro. 

Fecha e aperta a furadeira.

Martelo prega, prega sem parar, até o prego 

acertar no seu lugar, o prego tá torto, ranca, 

muda de lugar e prega e prega, estou falando 

do martelo, uma ferramenta essencial do 

marceneiro.

Tico-tico de mão não é um passarinho, nem 

papagaio, nem periquito e sim uma máquina 

boa e boa de usar.

Metro mede e mede números, números para 

medir a madeira.

Quer ser um marceneiro? Eu também! É muito 

bom usar as máquinas e no fim ficar aliviado 

porque o seu trabalho está bonitinho e o 

professor te elogia.

Eu gosto de fazer marcê porque o meu professor 

não é só meu professor, é sim meu amigão.

A casa dos meus sonhos como eu queria que 

fosse de verdade, uma casa na árvore, assim 

como o meu sonho de sentir o prazer de andar 

num barco que eu mesmo construí.

Andar de carruagem, se fantasiar com máscara 

que eu mesmo preparei com minhas mãos.

O som do tico-tico é muito bom tico-tico 

passarinho mas o do tico-tico da máquina é 

melhor ainda.

Tico-tico
santidio pereira de sousa

Dedico este texto à minha mãe e  
aos meus professores: Gabriela e Alex

Instituto Acaia
Rua Dr. avelino Chaves, 80 – Vila Leopoldina, são paulo 

Cep 05318-040
fone/fax: 11 3832 5804

 www.acaia.org.br


