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Caros Amigos,

Entra ano, sai ano e eu tenho o gosto de apresentar o relatório do Acaia, con-

tando o que foi feito, nossos progressos e dificuldades e como pensamos progredir.

O Instituto Acaia continua com seus três núcleos. Todos voltados para a forma-

ção de crianças, jovens e mesmo adultos. O Ateliê cuidando da formação lato 

sensu da população que vive nas favelas e Cingapura no entorno do Ceasa. O 

Centro de Estudar Sagarana, preparando alunos de escolas públicas para as univer-

sidades ou cursos técnicos e, finalmente, o Acaia Pantanal, se ocupando de crianças 

que moram na beira do rio Paraguai e também tendo os seus olhos voltados para 

a problemática do ecossistema local.

O trabalho que fazemos tem que ser feito por alguém. Se ninguém o fizer, 

perdas irreparáveis ocorrerão. Sabemos que mesmo assim a vida continuará. Essa 

percepção nos faz, além de cumprirmos o nosso trabalho da maneira mais inteli-

gente e sensível possível, procurar ver modos e meios de divulgá-lo, entrar em 

contato com instituições com as mesmas preocupações (e as há, muitas) com o 

intuito de trocar experiências, acertos e desacertos. O problema é que o tempo é 

curto. Há tanta coisa a fazer no dia a dia que não sobra muito para esse relaciona-

mento. Em todo o caso, um bom exemplo de êxito nesse intento é o trabalho que 

desenvolvemos na Comunidade Pedagógica do Pantanal em parceria com a Fun-

dação Telefônica.

Agradecemos o seu acompanhamento.  Gostaremos de tê-los em contato co-

nosco e, continuaremos, vocês do seu lado e nós do nosso, a ajudar o nosso Brasil, 

fazendo o nosso trabalho bem feito.

Fernão Bracher
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DADOS DO InStItutO

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: 55 (11) 3643-5533
Fax: 55 (11) 3643-5510
e-mail: acaia@acaia.org.br
www.acaia.org.br

Orçamento:
2013: R$ 9 .381 .052,00
Previsão para 2014: R$ 9 .935 .000,00

O Instituto Acaia teve aprovados pelo 
CMDCA/SP em 2013, projetos que  
o qualificaram a receber doações  
incentivadas no corrente ano.

tÍtuLOS

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – São Paulo 
e Corumbá

COMAS Conselho Municipal de Assistência  
Social da Cidade de São Paulo e de  
Corumbá

CAS Secretaria Municipal de Assistência  
e Desenvolvimento Social 

CEBAS Certificado de Entidade Beneficente  
de Assistência Social (MDS - Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome) 

SMADS/SP Secretaria Municipal de Assistência  
e Desenvolvimento Social

SEDS/SP Secretaria de Desenvolvimento Social 
do Estado de São Paulo

 Certificado de Inscrição Pró-Social

uPF Utilidade Pública Federal

uPE  Utilidade Pública Estadual

uPM Utilidade Pública Municipal das  
Prefeituras de São Paulo e de Corumbá

CRP Conselho Regional de Psicologia de 
São Paulo

CDH Certificado de Entidade Promotora  
de Direitos Humanos

Vara da Infância e Juventude da Lapa (SP)

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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CEntS Cadastro de Entidades do Terceiro 

Setor

CRCE Certificado de Regularidade 

Cadastral de Entidades

CEDHESP Cadastro das Entidades de Defesa 

dos Direitos Humanos do Estado 

de São Paulo

Presidente e Vice Presidente 
Fernão Bracher e Sonia M. S. B. Bracher

Diretora 
Elisa Bracher

Membros do Conselho Fiscal 
Mario Luiz Amabile 
José Irineu Nunes Braga 
Marcio Akira Kashihara

Direção Administrativa 
Dra. Sandra Alves Silva

Assessoria  
Thandara Santos

Assistente Financeiro  
Thiago José de Macedo

Secretária  
Marina Menezes da Silva Lima 

ASSESSORIAS

Assessoria Jurídica 

Dra. Sandra Alves Silva 

Dr. Theotonio Maurício Monteiro de Barros

Assessoria Contábil / Financeira 

Empresarial FS

Auditoria 

Price Waterhouse Coopers

DOADORES

Doadores Pessoa Física 

Candido Botelho Bracher 

Eduardo Bracher 

Fernão Carlos Botelho Bracher 

Heinz Jorge Gruber

Doadores Pessoa Jurídica 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 

(Programa Nota Fiscal Paulista) 

CGI Agência de Autônomos Ltda 

Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo 

Consenso A. Patrimonial Ltda. 

Brazil Foundation 

Primo Filmes Ltda





total de frequentadores: 350 

Divididos da seguinte maneira:

Atividades oferecidas:
Artes

Animação

Biblioteca

Bijuteria

Bordado

Capoeira

Corte e Costura

Culinária

Designer Gráfico

Educação de Jovens e Adultos – EJA

Estamparia

Marcenaria e Matemática

Música

Oficina de Estudar/Linguagem

Oficina de Sentimentos

Plantão Jurídico

Residência Artística

Técnico de Áudio

Xilogravura e Tipografia

Vídeo

Pré-acolhimento
Acontece nos barracos-escola do Acaia,
instalados nas favelas da Linha e do Nove

Acolhimento
Período matutino, nas dependências 
do Instituto

do Instituto

Autonomia
Período vespertino, nas dependências

Acolhimento adultos
Período noturno,nas dependências 
do Instituto

Pré-acolhimento

Acolhimento

Autonomia

Acolhimento
adultos

Pessoas atendidas

Crianças e adolescentes de 1 a 15 anos

Adultos

Crianças de 4 a 11 anos

Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos

Crianças abaixo de 6 anos

Adultos acompanhados de filhos

0 30 60 90

60

30

100

110

10

40

Pessoas atendidas

Pre-reception
Takes place at Acaia’s shack-schools 
located in Favela da Linha and Favela do Nove slums

Reception
Morning period, at the 
institute’s facilities

Autonomy
Afternoon period, at the 
institute’s facilities

Reception of adults
Evening period, at the 
institute’s facilities

Pre-reception

Reception

Autonomy

Reception 
of adults

Persons assisted

Children and adolescents aged 1 to 15 years old

Adults

Children aged 4 to 11 years old

Adolescents aged 12 to under 18 years old

Children below 6 years old

Adults with children

0 30 60 90
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40

Biblioteca Corte e costura
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Legenda

2013

 InstItuto AcAIA / 
BArrAcos-escolA 
dentro dAs fAvelAs  
do nove e dA lInhA

 fAvelA do nove / 
fAvelA dA lInhA 
/ conjunto 
hABItAcIonAl 
cIngApurA

 vIllA loBos offIce 
pArk, construtorA 
cyrelA

 ceAgesp

 91º dp – delegAcIA de 
polícIA

 ZeIs – ZonA especIAl 
de Interesse socIAl, 
destInAdA à hABItAção 
socIAl, onde estão em 
construção edIfícIos 
pArA fAmílIAs de rendA 
médIA à AltA.
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ÁREA DE ATUAÇÃO

nossa Localização / Público Alvo

A sede do Instituto e do Ateliê Acaia localiza-se na zona oeste de São Paulo, próxima 

ao CEAGESP, maior entreposto alimentício da América Latina. A presença do entreposto é 

geradora de trabalho farto sem qualificação e o intenso volume de caminhões favorece 

amplamente o tráfico de drogas e a exploração sexual infantil.

No entorno do CEAGESP existes duas favelas: a “do Nove” (270 famílias) e a “da Linha” 

(360 famílias) e o conjunto habitacional Cingapura Madeirit (20 prédios com 400 unidades 

de moradia), de onde provêm majoritariamente nossos alunos. São aproximadamente 1030 

famílias e 4500 pessoas em condições de vulnerabilidade social. Entretanto, nas vizinhanças 

também encontramos o Parque e Shopping Villa Lobos, muitos prédios de médio e alto 

padrão, bairros vizinhos (City Boaçava e Alto de Pinheiros) com grande apelo ao consumo. 

Instituições Congêneres

No ano de 2013, dedicamo-nos a conhecer outros projetos que, como nós, também 

recebem em contraturno escolar crianças, adolescentes e famílias moradoras de habitações 

precárias e que vivem em condições insalubres. Nestas moradias, seja pelo adensamento, 

falta de luz natural ou pelo fato de que há muitas pessoas dividindo espaços pequenos e 

sem divisões, não se observam condições para concentração e calma, indispensáveis a um 

desenvolvimento físico e emocional saudável.

Ocorre que, em sua grande maioria, estes projetos localizam-se nas periferias das 

grandes cidades ou em imensos bairros e favelas, sem o apelo do consumo imediato ou na 

urgência posta, em especial aos adolescentes, de aquisição de itens de vestuário, aparelhos 

eletrônicos e veículos de transporte que se tornam quase única condição identitária de 

status e poder. 

Uma observação comparativa importante relaciona-se à seleção do perfil do público 

atendido. Explicamos: algumas das Instituições visitadas têm delimitado seu foco de trabalho 

e, para tanto, restringem na seleção alunos que se encontrem em situações específicas, tais 
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como, estarem fora da escola ou com baixa freqüência escolar, serem infratores ou ligados 

ao tráfico, dedicando-se a atividades preventivas, entre outros critérios.

O Ateliê Acaia também acolhe garotos em L.A. – Liberdade Assistida, isto é, foram 

encaminhados para a Fundação Casa por terem sido flagrados na prática de delitos e de 

volta à sociedade, devem frequentar a escola formal e em geral cumprirem medidas sócio-

educativas em algum projeto social. Receber um número considerável destes meninos foi 

um dos problemas enfrentados este ano envolvendo a necessidade de traçar estratégias e 

programação distinta. Buscamos um relacionamento com os serviços públicos e 

acompanhamento jurídico de modo que as medidas sócio educativas sejam de fato 

cumpridas. 

Outro item a ser destacado refere-se às expectativas do alcance das ações refletidas 

tanto no quadro de funcionários e forma de contratação quanto nos equipamentos e 

materiais utilizados nas atividades oferecidas. Trabalhamos com educadores contratados, 

em sua grande maioria, no regime celetista. As oficinas utilizam equipamentos de ponta e 

materiais como os que os alunos terão contato mais tarde em ambientes profissionais nas 

áreas escolhidas. Podemos citar como exemplo o comentário de um garoto que frequentou 

nossa oficina de vídeo por muitos anos e foi recentemente encaminhado para um estágio 

de câmera em uma produtora: 

“este final de semana participei de uma filmagem e me deixaram usar a câmera, 

e foi tranquilo, era igual a que usamos no documentário de habitação” (Ex-

Aluno da Oficina de Vídeo do Ateliê Acaia, referindo-se a um documentário 

realizado pelo grupo da oficina).

Artes - tarde Horta
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CARACTERíSTICAS DO ATELIê ACAIA FRENTE àS OUTRAS INSTITUIÇõES

Estas opções tomadas pelo Ateliê Acaia fazem com que dediquemos um espaço 

importante para a formação do educador: por um lado é necessária uma formação sólida 

e experiente em sua especialidade e, de outro, pede-se que acompanhe os alunos em suas 

desorganizações e desequilíbrios em atitude firme e acolhedora. Mediação de conflitos, 

roubo e violência são acontecimentos constantes e horas são dedicadas em rodas de 

conversa, na contenção física de garotos que explodem em brigas e atos que expressam 

suas angústias e o ambiente em que vivem.

Entretanto, o grande número de educadores e a presença de profissionais especialistas 

que somente freqüentam o Ateliê em um ou dois períodos por semana, dificultam a troca 

de experiências entre os educadores e a possibilidade de reuniões mais frequentes. Foi 

interessante notar Instituições em que ocorriam encontros curtos e diários ao final dos 

períodos, facilitando que se reduza o nível de angústia dos educadores e ajudando na 

tomada de encaminhamentos. Acreditamos que quanto mais tempo e disponibilidade 

houver, maiores serão os ganhos e temos envidado esforço para que um maior número de 

profissionais trabalhe conosco em período integral. 

Compramos barracos nas duas favelas e o trabalho lá realizado é fundamental para 

nossa aproximação e conhecimento das lógicas de funcionamento do público que 

recebemos.

A exemplo de outros projetos, abrimos espaço para atividades nos finais de semana. 

Com o intuito de mobilizar públicos diversos e promover uma troca entre os alunos do 

ateliê, organizamos 2 ciclos de oficinas realizadas aos sábados com duração de 4 encontros. 

No primeiro semestre, tivemos a artista Madalena Hashimoto, que ofereceu um curso de 

Ukyio-e (xilogravura japonesa), e no segundo semestre a artista Flávia Ribeiro ministrou o 

curso de Livro de Artista, onde os participantes tiveram oportunidade de produzirem 

exemplar único e autoral.

As oficinas servem para consolidar o Ateliê Acaia como um centro cultural que oferece 

dentro da sua estrutura, cursos de qualidade com artistas atuantes abertos ao público em 

geral, tendo como premissa integrar os interessados aos alunos participantes das oficinas 

regulares.



Em música, também pudemos garantir espaço para a convivência entre alunos e 

visitantes, com a parceria com a OCAM (Orquestra de Câmara da ECA - Escola de 

Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo). Ensaios abertos aconteceram nas 

nossas dependências e em muitos deles solistas e cantores líricos brindaram a todos com 

excelente repertório. Em concerto comemorativo aos 110 anos de Cândido Portinari, 

meninos da oficina de artes fizeram uma releitura das obras do autor que foram 

projetadas no Auditório do Ibirapuera durante a execução de uma das músicas. Em um 

sábado por mês aconteceu a Roda de Choro onde músicas de qualidade e informalidades 

criaram uma boa interação entre músicos e meninos que nos intervalos podiam tocar e 

conhecer os instrumentos revelando as transformações possibilitadas pelo contato.

FUNCIONAMENTO

Atendemos na sede e nos barracos (postos de atendimento nas favelas) e dividimos 

pragmaticamente nosso trabalho em Pré-Acolhimento, Acolhimento, Autonomia e 

Especialização. Esta divisão, que será descrita adiante, não é estática e acompanhamos 

as possibilidades das crianças, adolescentes e famílias em suas oscilações e dificuldades.

Metodologicamente, trata-se de uma linha de ações que vão desde as mais flexíveis em 

termos de rotinas e propostas às mais organizadas e exigentes. Nossa forma de organização 

reflete o público, horário e local em que recebemos os alunos. Para a entrada de alunos, 
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Criança em crise sendo assistida por educador Roda de Choro
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nunca houve outro critério que não fosse termos vagas disponíveis. Como o trabalho com 

as crianças é de longo prazo, percebemos que fica difícil receber crianças que ingressem 

com mais de 14 anos. Ainda assim, como estamos muito próximos às famílias e à 

comunidade, existem casos em que é importante atendermos fora deste limite. De modo 

geral, admitimos retornos e novos alunos nos meses de fevereiro e agosto na sede.

Há dois anos, inserimos um plantão jurídico semanal para tratarmos de documentação 

dos alunos e familiares, bem como acompanhamento em audiências e em todo o rito 

processual de adolescentes que cometeram atos infracionais.

Pré-Acolhimento

Nos barracos e no noturno, recebemos crianças e adultos de idades variadas. As 

atividades são livres e múltiplas. Crianças, adolescentes e adultos chegam e saem em diversos 

horários, aproximam-se e experimentam as propostas e as questões do convívio social.

No noturno, a entrada das oficinas de corte e costura e alfabetização de adultos deu 

oportunidade à formação de turmas mais focadas e com frequência regular.

Acolhimento

Acontece predominantemente nas manhãs frequentado por crianças de 4 a 11 anos, 

em geral do primeiro ao quinto ano do ensino formal e que vão para a escola regular no 

período da tarde. Organizam-se ainda atabalhoadamente e vão aos poucos aprendendo a 

dividir suas emoções, a dividir atenção e aprender a olhar o outro. Tempo de experimentação.

Autonomia

Depois de experimentar é possível escolher. Mais tranquilos, os adolescentes entre 12 

e 14 anos escolhem uma ou duas oficinas com as quais tenham mais afinidade e iniciam 

um processo mais concentrado.

Especialização 

Com a área já definida e idade entre 15 e 18 anos, irão se aprofundar em técnicas e 

regras como assiduidade, pontualidade e cumprimento de tarefas. Começam a realizar 

alguns trabalhos profissionais.



Para que estas divisões sejam possíveis, organizamos as oficinas em:

Ateliês abertos, que fazem o acolhimento com frequência livre e de acordo com a 

habilidade dos frequentadores. As oficinas de artes, biblioteca, capoeira e marcenaria 

têm este perfil.

Ateliês mistos, que conjugam turmas pré-definidas e preservam espaço para 

atendimentos livres tais como o iniciante em vídeo, a xilogravura, tipografia, canto, 

percussão e costura e bordado.

Ateliês focados, com turmas fechadas e programas previamente definidos com 

expectativa de formação como as oficinas de cordas, técnico de áudio, vídeo/edição, 

rádio web e culinária. 

A Oficina de Estudar, em estruturação não inteiramente completa, conjuga nossas 

preocupações de que as crianças e adolescentes estejam munidos das ferramentas da 

escrita, da linguagem oral e dos princípios matemáticos, sem os quais, as outras 

habilidades não têm o suporte necessário para adquirirem espaço e inclusão adequados. 

Ela acontece em todos os períodos embora de forma diferente.

Para os alunos do período da manhã, a matemática se insere de maneira lúdica, com 

oficinas de jogos e construções tridimensionais e as aulas de português, divididas em grupos 

pequenos de acordo com a habilidade, acontecem dentro do horário das outras oficinas.

Para os alunos de sexto e sétimos anos, as aulas de português e matemática acontecem 

durante o período das oficinas, duas ou três vezes por semana. 

Uma programação mais sistemática dá-se do oitavo ano em diante. Os alunos de 

oitavo e nono ano têm 1h ½ de aulas diárias de português, matemática, ciências sociais 
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Marcenaria - tarde Música - manhã



e ciências da natureza depois de encerrado o período dos ateliês e os do ensino médio 

com carga dobrada de 3 horas. Para estes frequentadores foi criada em 2012 uma bolsa 

de estudos para os que conseguem cumprir requisitos de frequência e comprometimento 

nas atividades como um todo. Para o ano que vem, conseguiremos atrelar a frequência 

na escola formal como uma das exigências do recebimento da bolsa. A bolsa varia entre 

R$150,00 e R$300,00 por aluno em conformidade ao número de horas dedicado ao 

estudo e consequentemente com menor tempo disponível para trabalho remunerado. 

Foi bonito e gratificante percebermos que muitos alunos puderam, com o dinheiro 

recebido, frequentarem cinemas, exposições e circularem pela cidade de forma 

autônoma.

Outra providência tomada no ano de 2013 foi redividirmos as turmas finais do estudar, 

passamos de três para cinco turmas de modo a criarmos turmas nas duas pontas – de um 

lado os alunos com maiores dificuldades e para estes um incremento em português e 

matemática e na outra ponta dedicarmos maior tempo a preparação para a continuidade 

dos estudos em cursos técnicos ou para entrada no Centro de Estudar Sagarana, núcleo do 

Instituto Acaia que prepara os alunos para o vestibular em universidades de excelência. O 

modelo de atendimento proposto estrutura-se através de um trabalho específico com 

turmas pequenas e atenção singular pelos educadores. Em conseqüência disto, temos um 

número grande de profissionais, acarretando um custo alto.

A educação dá-se no dia a dia. A ambientação a um contexto mais “normal” e 

recuperação das deficiências do ensino formal, buscando colocar o grau de conhecimento 

compatível com a idade. Mas esse trabalho diário tem um ciclo, que termina aos 17/18 

anos. É hora de deixar o Ateliê. O que pudemos fazer, fizemos. Novo momento, para os 

nossos alunos é a vida, é o mundo.
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Comunicação Visual Animação



Culinária

Oficina de jogos

Capoeira

Oficina de Estudar - tarde

Oficina de Estudar - manhã

Curso ukyio-e
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A faculdade? O curso profissionalizante? O trabalho prático?

Infelizmente, no Brasil, a não ser em poucas instituições (sistema SESI, SENAC) ou escolas 

técnicas (com seleção), não há preparo específico, para atividades outras que não as 

universitárias. Os nossos alunos, então, enfrentam a “selva” da vida adulta com a estrutura 

que pudemos lhes dar e serão universitários, enfermeiros, barbeiros, garçons, cozinheiros, 

costureiras, trabalharão em agências publicitárias. Vão “se virar”, mas esperamos que 

tenham recebido conosco a estrutura mínima básica para serem cidadãos e pais de família.

FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS GRUPOS

XiloCeasa

O grupo formado em 2006 no Ateliê Acaia atua em diversas 

frentes envolvendo os alunos em atividades profissionais 

relacionadas a gravura, encadernação , estamparia e ensino de 

arte. A estrutura de participação é aberta, envolvendo jovens 

em diversas etapas de formação.

No ano de 2013, os integrantes do grupo finalizaram a produção do livro artesanal 

“Pois aquele que não vive da arte, vive de fazer arte”, impresso em tipografia e ilustrado 

com xilogravuras originais retratando a experiência vivenciada com os artistas Véio, Zé 

Bezerra, João Jadir, Nilson Pimenta, Getúlio Damado e Francisco Graciano.

O desenvolvimento de estampas coordenado por Monika Debasa capacitou cinco jovens 

na produção de imagens para indústria têxtil, baseado em uma pesquisa de imagens à partir 

de pinturas de caminhões localizados no entorno de onde vivem, o CEAGESP.

ARtIStA RESIDEntE

A designer de objetos Paula Juchem participou do programa de residência em 2013, 

desenvolvendo cerâmicas e mobiliário nas oficinas do Ateliê.

EXPOSIÇÃO DE CARtAZES

Com curadoria do designer Claudio Rocha, a mostra A Cultura do Cartaz reuniu um 

acervo de cartazes históricos acompanhada de uma oficina ministrada pelo próprio curador 

oferecida aos alunos do Ateliê Acaia e teve a produção incorporada ao espaço expositivo.
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Artesãs da Linha Nove

Em 2013 as Artesãs da Linha Nove garantiram 

uma posição mais sólida, diversificando seus 

trabalhos, participaram de bazares, ministraram 

aulas em escolas e condomínios, ampliando seu 

cadastro de clientes.

Isso fortaleceu o grupo que hoje conta com a média de 30 mulheres, divididas em 

diferentes etapas de trabalho e conseguindo uma boa complementação de renda mensal.

Olhares do Beco

Foram muitas as realizações da turma de vídeo 

em 2013. 

O videoclipe “Lágrimas” produzido no ano 

anterior foi selecionado para a Mostra Online 

KinoOikos, no 24o Festival Internacional de Curtas 

Metragens de São Paulo.

Realizaram várias edições do “Jornal Olhares do Beco”, o Mini Doc “Migração”, “Os 

Molekes” - um curta de ficção e o vídeo institucional de um dos núcleos do Instituto Acaia, 

o Centro de Estudar Acaia Sagarana.

Assistiram, a convite do Sesc SP, unidade CineSec, o filme em 3D “A caverna dos sonhos 

esquecidos”, visitaram o set de filmagem do Longa Metragem “Jonas e a Baleia” e a 

produtora Academia de Filmes.

Em novembro, 4 alunos e dois educadores estiveram no Pantanal para a realização do 

vídeo institucional do “Acaia Pantanal”, na Fazenda Jatobazinho.

Um dos alunos do Ateliê que se formou no final do ano, encontra-se em estágio no 

departamento de câmera da Academia de Filmes. A AIC - Academia Internacional de 

Cinema concedeu duas bolsas de estudo integrais para o curso intensivo de férias “Cinema 

Teens”.

Estabelecemos uma parceria com o Instituto Querô, com a realização de uma Oficina 

conjunta nas dependências do Ateliê Acaia e em contrapartida, o grupo XiloCeasa ficou 

responsável pelo layout do cartaz e DVD de divulgação das produções do Querô.
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CONSIDERAÇõES FINAIS

Sempre nos preocupou o período de férias dos nossos alunos, em especial as grandes 

férias de janeiro. Para o público de escolas particulares, as férias escolares é um momento 

de ganho cultural e de lazer. Durante este período, os meninos que freqüentam o Ateliê 

Acaia ficam expostos ao ambiente restrito das favelas, sem opção de lazer e a mercê de 

toda sorte de violência, como conseqüência, há uma perda significativa dos avanços obtidos 

no ano.

Em janeiro de 2014 conseguimos uma programação de férias que envolveu um número 

grande de alunos em cursos, acampamentos e intercâmbios. Os registros e relatos dos 

meninos e educadores nos dão notícia do quão produtivo foram estas experiências. A 

possibilidade de experimentarem muitos dias seguidos livres de pressão e violência ajuda a 

sedimentar as transformações humanas necessárias para um encaminhamento dos projetos 

iniciados durante os anos dentro do Ateliê. Esperamos que este se torne um programa 

permanente.

Foram os seguintes cursos:

• Desafio OBB/Acaia na Serra da Mantiqueira

• Curso de restauro e de marcenaria na Fazenda do Pinhal e na Marcenaria da Fazenda

• Intercâmbio na Casa do Artesão em Corumbá com apoio da Prefeitura Municipal de 

Corumbá e do Acaia Pantanal

• Curso de formas de concreto com a supervisão do Engenheiro Carlos

• Curso intensivo de férias – Cinema “Teens” com bolsas concedidas pela Academia 

Internacional de Cinema.

Alongamento Favela Artes na favela



Intercâmbio com Corumbá

Marcenaria da Fazenda

Acampamento na Serra da Mantiqueira

Intercâmbio com Corumbá

Fazenda do Pinhal

Desafio OBB / Acaia



No final de 2013, três alunos encerraram o ciclo no Ateliê. Um deles, após estágio em 

uma produtora de filmes, recebeu proposta de continuar trabalhando e quase diariamente 

vem dar notícias de como andam as coisas. Os outros dois ainda precisam de ajuda para 

continuarem os estudos e se encaminharem profissionalmente.

PRêMIOS E PUBLICAÇõES

• Urban Age Deutsche Bank/London School of Economics – 2008

• Prêmio Milton Santos da Câmara Municipal de São Paulo – 2009

• Publicação do artigo “Velando Sentidos Ausentes” na IDE – revista da Sociedade 

Brasileira de Psicanálise de São Paulo por Ana Cristina Cintra Camargo.

• Apresentação do trabalho “A caminho da fala própria” no VII Encontro da Teoria 

dos Campos realizado no Instituto de Psicologia da USP – Universidade de São Paulo 

por Ana Cristina Cintra Camargo e comentários de Elisa Bracher e com coordenação 

de Sandra Souza Freitas.

• Apresentação de trabalhos na Sessão de Comunicação “Letramento de crianças e 

jovens em situação de vulnerabilidade social: ressignificando o aprendizado da leitura 

e da escrita” do XII Seminário de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, 

realizado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – USP, pelos 

educadores Caroline Florencio da Silva, Dalila Gonçalves Luiz, Leonel Parente Filho e 

Magno Rodrigues Faria.

Oficina de percussão
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EQUIPE

Direção

Ana Cristina Cintra Camargo

Elisa Bracher

Olga Maria Aralhe

Secretária Executiva

Patrícia Yanaguisawa

Operacional

Claudio Souza de Oliveira

Dante Giancoli

Eliel Ramos

Gilcéria Rosa da Silva

Lucineide Moreira Bonfim

Maria Aparecida Adamo

Maria Aparecida da Rocha

Maria de Fátima Alves Andrade

Paulo Orestes da Silva

Quitéria Adriana da Silva Barros

Rosângela dos Santos de Jesus

Simone Baptista dos Santos

Simone dos Santos Paixão

Manutenção e Segurança 

Infonetware

Renato Brito de Almeida

AUM Construções Ltda

Sergio Alves da Silva

Plansevig – Planejamento, Segurança e Vigilância 

Ltda.

COORDENAÇÃO DE ÁREAS E EDUCADORES

Artes

Coordenação: Fabrício de Jesus Barrio Lopez

Andressa Alves Ferreira

Flávio Castellan

José Carlos Gianotti

Lucas Santana Aguiar (Design)

Mariana Aiex Jorge

Mariana Bernd (Design)

Paula Juchem (artista residente)

Ynaiá de Paula Souza Barros

Consultoria em Estamparia: Mônika Debasa

Música

Coordenação: Lucas Simões Borelli

Ari Colares dos Santos

Jorge Grispum

Matias Capovilla

Rodrigo Passos Felicíssimo

Consultoria: Gil Jardim

Vídeo

Coordenação: Veronica Lúcia Saenz Davalos

Eduardo Consonni

Flávio Castellan (Animação)

Kenneth Levi Almeida Silva

Laurent Cardon (Animação)

Uirá Vital Antelmo

Consultoria e Assessoria: Primo Filmes

Linguagem/Estudar

Coordenação: Daniel Romão da Silva e Maria 

Ester Pacheco Soub

Beatriz Susana Levin

Carla Wanessa do Amaral Caffagni

Caroline Florêncio da Silva

Dalila Gonçalves Luiz

Daniela Arruda Garcia

Gustavo Ignacio Duarte

José Modesto Leite Júnior

Juliana Cristina Diniz

Karina Santos da Silva

Lauro Medeiros de Souza Júnior

Leonel Parente Filho

Marcio Vidal Marinho
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Mayra Capelocci Luiz

Paula Monteiro Takada

Roney Lima do Nascimento

Theo Di Pierro Ortega

Biblioteca

Hilda Liberman

Magno Rodrigues Faria

Marcenaria e Matemática

Coordenação: Enio Alex Assunção

Cláudio Shiroma

Daniel Romão

Evander Pereira dos Santos

Capoeira

André Luiz Maciel Pinto

Culinária

Romilda Benedita Mendes Fernandes 

Costura e Bordado

Ana Cláudia Bento dos Santos

Bernadete Maria de Oliveira Freitas

Francisca Neres da Silva

Oficina dos Sentimentos

Silvia Maia Bracco

Barracos-Escola

Ana Cláudia Bento dos Santos

Andresa Alves Ferreira

Liz Andrea Lima Mirim

Luis Gustavo Gomes de Sousa Rocha

Márcia Rosette

Martin Schertel Charlone

Neuza Francisca dos Santos Lins

Atividades Lúdicas noturno

Lucialva Valéria Gonçalves Rocha

Artesãs da Linha nove

Maria Clemência Viana dos Santos

Bijuteria

Assessoria: Miriam Andraus Pappalardo

Dinalva Pereira dos Santos (assessoria)

Plantão Jurídico

Dra. Sandra Alves Silva

PARCERIAS

Amoreira Comercial Ltda - EPP

Beacon School

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

Colégio Santa Cruz

Editora 34

Empório da Sogra

Galeria Estação

Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro

Instituto Tomie Ohtake

Ivan Vilela

Momento Café

OBB (Outward Bound Brasil)

Panacéia Tear & Patchwork – Atelier Panacéia

Projeto Tempo Certo – Alfabetização de Adultos 

Ráscal Pizza e Cozinha

Scientia Consultoria

Teresa Dantas

Wheat Orgânicos

SAÚDE

Oftalmologia

Dr. Ronaldo Barcellos

Ortopedia

Dr. Eduardo Bracher

Dr. Eduardo von Uhlendorff
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Clínica Axis de Coluna

Otorrinolaringologia

Dr. André Duprat

Dra. Roberta Ribeiro de Almeida

Psiquiatria

Dr. Fernando Ramos Ashbar

Casa do Adolescente - SP

COLABORADORES

Arquitetura

Base 3 Arquitetos Associados

Lorenzo Mammi

Márcia Grosbaun

Sawaya Bracher Arquitetos

Sawaya Engenharia

Una Arquitetos

Advocacia

Dra. Mary Livingston

Dr. Marcelo Feller

Inglês

P.E – Livros e cursos Livres Ltda

traduções

Just Traduções

PARCEIROS NA EXTENSÃO 

DE APRENDIZAGEM

Academia de Filmes

Academia Internacional de Cinema

Apiacás Arquitetos

Ateliê Kika Levy Cris Rocha

Auditório Ibirapuera

Bita Encadernações, Caixas e Cerâmicas

Caderno Listrado

Casa do Artesão de Corumbá

Dali Artes e Molduras

Fazenda do Pinhal

Livraria da Vila

Marcenaria da Fazenda

Monika Debasa

Prefeitura Municipal de Corumbá

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Artes 

Cláudio Rocha 

Flávia Ribeiro

Florian Foerster

Isaumir Nascimento

Luiz Cláudio Mubarac

Madalena Natsuko Hashimoto Cordaro

Miriam Zegrer

Ozeas Duarte (Parceria com a Casa da Lapa)

Yili Rojas

Design

Alceu Nunes

José Vicente 

Manuela Eichner

Marcos Vilas Boas

Paula Santos de Carvalho 

Pedro Inoue

Música

André Bachur 

Angelo Ursine

Daniel Grajew

Eduardo Camargo 

Felipe Soares 

Guilherme Sparrapan

Juninho Alves 

Lucas Brogiolo 

Luis Fonseca Lobo



Marcel Martins

Marquinho Mendonça

Túlio Câmara

Oficina de Sentimentos

Parceria com a socióloga  

Tamara Grigorowitschs em grupos  

tendo como temática central a sexualidade

Vídeo

Ariela Goldman

Ednei Sulzbach

Estúdios Quanta

Fabiana de Freitas

Francisco Ruiz 

Luis Dreyfuss 

DOADORES

Doadores Pessoa Física

Candido Botelho Bracher

Ezequiel Grin

Fernão Carlos Botelho Bracher

Glória Kalil Rodrigues Meyer

Heinz Gruber

Maurício Grin

Nancy Englander

Doadores Pessoa Jurídica

Brazil Foundation

Consenso Aconselhamento Patrimonial Ltda

Danone Ltda

Editora 34

Fundação Arymax

Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo
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Frequentadores: 36 alunos

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 6 a 8 horas semanais de atividades 

extracurriculares de ampliação do universo 

cultural.

Na sala de aula há 15 computadores  

conectados à internet disponíveis para  

uso dos alunos.

Aulas oferecidas:
Biologia

Física

Geografia

História

Língua Portuguesa

Literatura

Matemática

Produção Textual

Química

Apresentação nas Jornadas de estudos do Pantanal Visita a museu



Aula de Biologia

Grupo no Museu do Catavento

trabalho de campo no Pantanal

Atividade em duplaAula de Biologia
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O QUE FAZEMOS

O Centro de Estudar Acaia Sagarana desenvolve suas atividades desde 2005 oferecendo 

um programa de aulas com conteúdo abrangente e boas práticas de estudo aos alunos de 

ensino médio de escolas públicas que têm a continuidade dos estudos como prioridade e 

parte de seu projeto de vida. 

Atualmente o CE Acaia Sagarana desenvolve duas ações principais: 

A primeira é um curso gratuito para 36 alunos que estejam cursando ou que tenham 

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

fortalecer nos alunos algumas das principais competências acadêmicas, ampliando sua 

autonomia para estudar, o seu vínculo com o conhecimento e sua capacidade de gestão 

do próprio processo de aprendizagem. Acreditamos que estas são ferramentas essenciais 

para que eles possam prosseguir os estudos, seja em uma faculdade, um curso técnico ou 

em um cursinho pré-vestibular. 

Os cursinhos pré-vestibulares se constituem, atualmente, como uma etapa dos estudos 

para boa parte dos alunos que ingressam nas boas universidades, sejam eles de escolas 

públicas ou privadas. Estes cursinhos se propõem a revisar todo o conteúdo de ensino 

médio em um ano, o que, para muitos alunos, representa uma oportunidade para suprir 

lacunas deixadas por sua formação anterior. Por imprimirem um ritmo acelerado, exigem 

uma prontidão nem sempre presente nos alunos de escolas públicas. Sabemos, no entanto, 

que estas ferramentas são condições necessárias, mas não suficientes para garantir o 

ingresso nas boas universidades do país. Há um percurso até lá que passa, por um lado, 

pela disciplina e empenho que cada aluno dedica 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 Curso Anglo Vestibulares.

Entrevistas no museu trabalho de campo no Pantanal
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O curso do Centro de Estudar Acaia Sagarana

No início do ano é realizada uma avaliação preliminar dos alunos selecionados que 

permite conhecer o perfil daquela turma e definir o planejamento das aulas adequando-as 

às especificidades daquela turma. Os conteúdos são definidos em torno do que é estrutural 

em cada uma das áreas.

Este curso 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. 

As aulas ocorrem de março a dezembro, das 18h00 às 22h30 de segunda a sexta-feira. 

Em Julho, sempre que possível, é realizado um trabalho de campo mais extenso. Nos três 

últimos anos foi possível realizá-lo na região do Pantanal Mato-grossense-do-sul, onde os 

alunos passaram 10 dias conhecendo a região, seus moradores, sua cultura, sua 

biodiversidade e aprendendo um pouco mais sobre a realidade dessa região do país. Lá são 

recebidos pela equipe do Acaia Pantanal, núcleo do Instituto Acaia, que cuida de toda a 

logística de estadia, alimentação e apoio ao estudo, agendamento dos locais visitados etc. 

Estes trabalhos de campo representam uma experiência muito rica e alavancam o vínculo 

com a aprendizagem e o conhecimento. 

A parceria com o Anglo

A parceria do CE Acaia Sagarana com o Curso Anglo Vestibulares oferece 20 bolsas de 

estudos integrais no curso extensivo do período da manhã aos alunos que já terminaram 

o ensino médio em escolas estaduais. Para participar, os alunos devem dispor de período 

integral disponível - de manhã para as aulas e à tarde para estudo também 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 Anglo de atendimento ao aluno. 

Orientação em aula Experimentos de Biologia
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Seleção para o Curso de CE Acaia Sagarana

As vagas para o curso do CE Acaia Sagarana são oferecidas às escolas estaduais da 

região através de uma apresentação para a direção, coordenação e equipe docente e depois 

para os alunos. O processo seletivo, realizado em três fases, busca identificar os alunos que 

possuem motivação para o estudo. A primeira fase, eliminatória, consiste em uma prova 

em forma de teste de múltipla escolha. São eliminados os alunos que não conseguirem 

pontuar em Língua Portuguesa e/ou Matemática. Vale ressaltar que as provas são elaboradas 

de forma a abranger diversos níveis, desde o mais básico de conhecimento da área (por 

exemplo, as quatro operações em matemática) até aquele correspondente ao terceiro ano 

do ensino médio. A segunda fase consiste em uma prova dissertativa e uma redação. Todos 

os alunos aprovados na segunda fase passam também por uma entrevista e, sempre que 

necessário, por uma terceira avaliação. Esta terceira avaliação ocorre nos casos em que os 

alunos apresentam um desempenho muito defasado em uma única área e visa identificar 

o potencial de aprendizagem do aluno em relação ao conhecimento daquela área.

Entramos em contato com aproximadamente 18 escolas e 2.800 alunos do 3o ano do 

ensino médio e as inscrições para o processo seletivo são realizadas nas escolas, que nos 

enviam a lista dos alunos inscritos. Em torno de 400 alunos se inscrevem, mas apenas 200 

alunos, aproximadamente, comparecem à prova da 1a fase. Destes, comumente 90% são 

aprovados para a 2a fase, ou seja, em torno de 180 alunos, dos quais apenas 150 

comparecem à prova. 

A seleção em várias etapas ajuda cada aluno a confirmar seu interesse pelo curso. 

Sabemos que é exigido um esforço grande daqueles que fazem esta opção: aulas à noite 

de 2a a 6a feira, aulas aos sábados, presença obrigatória, exigência de estudos e tarefas 

extra-classe. Para muitos alunos, a tarefa de estudar em casa e a dedicação de grande parte 

Alunos em aula trabalho de pesquisa
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de seu dia aos estudos é uma novidade. A permanência dos candidatos a cada etapa da 

seleção confirma o interesse e revela uma qualidade importante: a persistência. Esta será 

uma qualidade necessária e apenas a primeira de muitas outras exigências que a atividade 

acadêmica apresentará a estes alunos que desejam mudar sua trajetória de vida e sua 

realidade através do estudo.

Seleção para o curso pré-vestibular do Anglo

A seleção para as bolsas do Curso Anglo Vestibulares é feita a partir do exame de bolsa 

realizado regularmente pelo Curso Anglo ao final de cada ano letivo. Os alunos que tiverem 

feito ensino fundamental e médio em escolas públicas e que tiverem disponibilidade de 

período integral para estudar são selecionados pela ordem de classificação.

A equipe de professores

A equipe de professores é decisiva para o sucesso deste trabalho. É composta por 

profissionais experientes e altamente qualificados que possuem em comum o compromisso 

com a aprendizagem de todos os alunos. Vale lembrar que recebemos alunos com diferentes 

trajetórias e repertórios escolares, o que torna este compromisso uma tarefa exigente e 

desafiadora. 

Sabemos que nossa ambição é grande: em um ano, deixar nossos alunos em condições 

de competir por uma vaga nas melhores universidades, disputando-a com alunos das 

melhores escolas particulares. Isso requer professores dedicados e compromissados. Um 

dos aspectos importantes para o nosso trabalho é o valor que damos a cada minuto de 

aula. As aulas têm inicio rigorosamente no horário marcado, os planejamentos são 

detalhados e buscam o máximo aproveitamento do tempo e ao longo de todos estes anos, 

nunca tivemos aulas vagas ou não ministradas. Outro aspecto que merece destaque é a 

seleção dos conteúdos que serão trabalhados e o tratamento didático para adequá-los às 

Experimentos de Física Lanche
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situações de aprendizagem. Muitas vezes a articulação com as outras áreas é exigida e para 

tanto o planejamento e as aulas precisam ser feitos conjuntamente por dois ou mais 

professores. Além disso durante todo o ano é preciso manter um olhar apurado e cuidadoso 

para o processo de cada aluno e ter agilidade nos encaminhamentos. 

Isso tudo exige dos professores, além do conhecimento, elementos como tempo, 

dedicação, disponibilidade e flexibilidade. 

A esta exigência grande procuramos corresponder remunerando nossos professores 

com salários compatíveis aos das melhores escolas de São Paulo.

RESULTADOS

Desde o início, em 2006 até o momento, 357 alunos foram atendidos no curso no CE 

Acaia Sagarana e no programa de bolsas que mantemos em parceria com o Curso Anglo. 

Destes, 190 alunos (53,22%) ingressaram em universidades públicas e 48 (13,45%) em 

universidades particulares de excelência, resultando em um total de 238 alunos ou 66,67% 

dos alunos matriculados em boas universidades. 

190 alunos  
53.2% 

48 alunos 
13.4% 

61 alunos  
17.1% 

32 alunos  
9.0% 

16 alunos 
4.5% 

10 alunos 
2.8% 

357 alunos atendidos de 2006 a 2013 

Aprovados nas universidades públicas 

Aprovados em particulares de excelência 

Aprovados em outras faculdades particulares 

Fazendo cursinho 

Não estudam 

Não encontrados 

Em 2013, acabamos o ano com 27 alunos. Destes, tivemos 17 alunos que ingressaram 

nas universidades públicas e um em faculdade particular de excelência, totalizando 18 

alunos matriculados no curso superior em universidades de excelência. 

Os alunos que não foram aprovados nos vestibulares, darão continuidade aos estudos 

em cursinhos pré-vestibulares.
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Da turma de bolsistas do Anglo de 2013, 75% foram aprovados nas universidades 

públicas ou particulares de excelência particulares de excelência com bolsa integral pelo 

PROUNI1 (FEI e PUC).

Os Motivos

O 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 ainda 

não venceu o desafio de garantir educação básica de qualidade para todos. No Brasil são 

aproximadamente 87,3%2 dos alunos de Ensino Médio matriculados nas escolas públicas. 

No estado de SP são 85,4% e apenas 26,3% dos aprovados no vestibular da Fuvest em 

20133 fizeram o ensino médio em escolas públicas, sejam elas federais, estaduais ou 

municipais. Aqui vale destacar que estes números incluem os alunos das Escolas Técnicas 

que têm acesso a um ensino diferenciado e de melhor qualidade.

Outro dado que merece atenção é o fato de que a maioria dos alunos de escola pública 

não chega a prestar o vestibular para as melhores faculdades. Tomando como exemplo o 

1 Programa Universidade para Todos - Ministério da Educação: contempla, com bolsa integral ou parcial (de acordo com o desempe-

nho) em universidades particulares, alunos de escolas públicas com renda familiar de até 3 S.M per capita.

2 Fonte: Censo Escolar 2012/INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Na data da publicação des-

te relatório, ainda não havia sido divulgado o censo de 2013.

3 http://www.fuvest.br

Oficina de Geometria trabalho de campo no CIEntEC/uSP
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vestibular da Fuvest, ao compararmos a quantidade de inscritos de escolas públicas e 

particulares, temos uma relação muito diferente da realidade das matriculas do ensino 

médio: embora haja 4 alunos de escola pública para cada aluno de escola particular 

matriculados no ensino médio em São Paulo, encontraremos apenas 0,6 alunos de escola 

pública para cada aluno de escola particular inscritos no vestibular da Fuvest (95.045 alunos 

de escolas particulares e 56.202 de escolas públicas4).

A exclusão dos alunos de escola pública da universidade veta uma importante via de 

acesso à participação 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 e se 

estreitarem os caminhos para sua superação. 

A situação dos jovens brasileiros é dramática e isso se reflete diretamente no 

desenvolvimento social do país para os próximos anos: dos jovens de 15 a 17 anos, menos 

da metade está matriculada no ensino médio. Se estendermos esta análise para o grupo 

de jovens de 18 a 24 anos, temos que 70% não estudam.

Para que o Brasil possa tornar irreversível o caminho do desenvolvimento e ocupar seu 

lugar no cenário mundial, é imperioso que a educação e a formação profissional de qualidade 

também ocupem um lugar de destaque nas agendas do governo e da sociedade civil. 

A presença tímida dos jovens de escolas públicas nas boas universidades deste país 

empobrece e limita também a própria Universidade, que se vê privada da representatividade 

social e dos benefícios trazidos pela diversidade, que deveria caracterizá-la.

O desafio está posto: é preciso agir e ampliar as perspectivas de participação destes 

jovens no Brasil. Diante dessa situação, o Instituto Acaia, por meio do Centro de Estudar 

Acaia Sagarana procura oferecer uma oportunidade para que jovens de escolas públicas 

possam seguir construindo seus projetos de vida e ampliem suas possibilidades de real 

participação na construção da nação. Acreditamos ser esta uma contribuição para diminuir 

a desigualdade social existente no país e democratizar o ensino superior.

Os Desafios

O primeiro grande desafio que enfrentamos diz respeito à manutenção de um ritmo de 

estudo e compromisso dos alunos ao longo do ano. Trabalhamos com alunos que tem como 

4 Fonte: Fuvest 2012.
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parte de seu projeto de vida a continuidade dos estudos. No entanto, ao longo do ano e 

frente às exigências que se colocam - dedicação de tempo para o estudo, aprofundamento 

do que se pensou aprendido, enfrentamento das dificuldades, lidar com o não saber - os 

alunos nem sempre conseguem manter o mesmo entusiasmo apresentado no inicio do ano. 

Cabe à nossa equipe manter a atenção sobre as mudanças de comportamento e não deixar 

que o desânimo vença. Isso se faz, principalmente com a sinalização clara dos avanços que 

cada um vem conseguindo realizar e com uma atenção bastante personalizada. Para isso 

cada aluno recebe um boletim bimestral com observações bastante precisas sobre o seu 

processo de aprendizagem, onde pode e precisa melhorar e como pode fazer isso. Além 

disso, professores e coordenadores têm uma dedicação grande na orientação individual dos 

alunos para que cada um possa aprofundar o conhecimento sobre seus recursos e desta 

forma superar suas dificuldades acadêmicas e ampliar sua autonomia nos estudos. 

Outro desafio com o qual lidamos são as desistências antes do final do curso. Temos, 

em media, entre 10% e 20% de alunos que desistem do curso antes do final. 

Ao analisar as razões das desistências, observamos que parte se dá por razões alheias à 

vontade (mudança de cidade, por exemplo). Outros alunos, no entanto, desistem por razões 

que nos desafiam e que se evidenciam em momentos bastante marcados no ano. O primeiro 

deles acontece ao final do mês de Agosto. Este é um momento especial: período que antecede 

a inscrição nos principais vestibulares. Os alunos se veem diante da necessidade de definirem 

suas escolhas e é quando se concretizam, para cada um, suas reais possibilidades e limitações 

diante das provas que se aproximam. Outro período crítico é o mês de novembro, quando se 

iniciam as provas de vestibular. Nesse momento, os alunos com frequência ficam desanimados 

diante do grau de dificuldade das provas e exigem uma atenção maior. Nossa equipe é 

bastante requisitada nestes momentos por eles, que buscam apoio e orientação.

Entre os fatores que emergem ao longo do ano e que trazem a opção pela desistência 

estão a grande pressão dentro de seus círculos de convivência para que priorizem o trabalho, 

a associação da atividade acadêmica como “coisa de playboy”, ou seja, atividade não 

pertinente ao rol de atividades valorizadas pelo grupo e a conclusão equivocada de que o 

ingresso em uma boa faculdade é algo inacessível. 

No entanto, sabemos que todas estas ideias ganham força apenas quando aliadas à 

descrença na superação das dificuldades que o aluno sente diante dos estudos e da 
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ampliação de suas competências. E é aqui que reside nosso maior desafio: calibrar a 

exigência com a possibilidade de cada um e não perder o momento exato e oportuno da 

aprendizagem. Ensinar aos alunos a não desistir diante da dificuldade e ampliar a resistência 

à frustração: o papel do esforço e da persistência. Acreditamos que é este trabalho que 

consegue dirimir a dúvida da maioria dos alunos e que pode ser melhorado para atingir 

também os poucos que desistem antes do final do curso.

Temos clareza de que a escolha deve ser de cada um e o trabalho que realizamos é 

sempre na direção de ajudá-los a enxergar os diferentes trajetos que serão determinados 

por suas escolhas.

O que observamos é que para lidar com estas situações temos um grande desafio que 

precisa ser trabalhado desde o inicio do ano e observado atentamente a cada ano: criar 

sentido para o estudo e a aprendizagem. E este sentido precisa ser maior do que os apelos 

de consumo e da diversão imediata e fazer parte do projeto de ingresso em uma boa 

faculdade. Precisa, acima de tudo, ampliar o sentimento de potencia a cada um dos alunos. 

É isso que garantirá a opção pela continuidade dos estudos em cada uma das decisões que 

eles tomarão ao longo do ano. 

Por fim, temos o desafio da seleção dos alunos: como fazer para selecionar aqueles que 

possuam efetivamente o objetivo de estudar e a disposição de investir tempo e energia nisso. 

Embora num primeiro momento todos os alunos digam que sim, querem estudar e ingressar 

numa boa faculdade, ao se depararem com as exigências que esta opção coloca, muitos 

desistem e percebem que preferem um caminho mais suave. Já tivemos alunos que explicitaram 

isso: “Se para ingressar em uma boa faculdade eu tenho que estudar tanto, prefiro estudar 

menos e entrar em uma faculdade pior”. Nosso desafio está em identificar aqueles alunos cujo 

projeto de vida envolva o estudo e o desejo de ingressar em uma boa faculdade de forma 

consistente. Isso significa constantemente refinar e melhorar nosso processo de seleção. 

Visita ao museu de História do Pantanal Estudos autônomos à tarde
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EQUIPE

Direção
Ana Amélia Inoue

Coordenação Pedagógica
Daniel Vieira Helene
Lisângela Kati do Nascimento
Paulo Roberto da Cunha

Professores
Daniel Vieira Helene
Fabiana de Lacerda Vilaço
Fernando Luiz Cássio da Silva
Lisângela Kati do Nascimento
Luiza Guimarães de Moraes
Marcos Roberto de Freitas Bolognesi
Paulo Roberto da Cunha
Rafael Andrade Pereira

Monitores
Camila de Macedo Deodato Barbosa
Theo Di Pierro Ortega

Assistente Administrativo e Pedagógico
Tassiana da Silva Souza

COLABORADORES

Alexandra Martins
André Toral
Eduardo Gianetti da Fonseca
Fábio Aviles Gouveia
Fernando Reinach
José Roberto Cardoso
Rachel Grenfell
Renan Andrade Rocha
Roberta Murasaki Cardoso
Roberto Pompéia

DOADORES

Eduardo Mazzilli de Vassimon
Candido Botelho Bracher

INSTITUIÇõES PARCEIRAS

CMDCA- São Paulo-SP
Fundo Municipal da Criança  
e do Adolescente – FUMCAD
Diretoria de Ensino Centro-Oeste – SEE-SP
E.E. Alexandre Von Humboldt
E.E. Almeida Junior 
E.E. Carlos Maximiliano Pereira dos Santos 
E.E. Deputado Augusto do Amaral 
E.E. Dona Ana Rosa de Araújo 
E.E. Emiliano Augusto Cavalcanti de 
Albuquerque e Melo “Di Cavalcanti”
E.E. Fernão Dias Paes 
E.E. Godofredo Furtado
E.E. Odair Martiniano da Silva Mandela 
E.E. Pereira Barreto 
E.E. Prof. Andronico de Mello
E.E. Prof. Antonio Alves Cruz 
E.E. Prof. José Monteiro Boanova
E.E. Prof. Manuel Ciridião Buarque 
E.E. Romeu de Moraes 
E.E. Sólon Borges dos Reis
E.E. Virgília Rodrigues Alves de Carvalho Pinto
Anglo Vestibulares
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Grupo no Instituto de Física da uSP

Grupo no Instituto Acaia Alunos no IbirapueraGrupo no Instituto Acaia

Estudos autônomos à tardeEstudos autônomos à tardeIntercâmbio com Acaia Pantanal
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Objetivo Geral 
Contribuir para o desenvolvimento huma-
no e social do Pantanal por meio de ações 
educativas integradas à preservação do 
Bioma.

Área de Atuação
Município de Corumbá, Mato Grosso do Sul, 
com ênfase na região da Serra do Amolar, às 
margens do Rio Paraguai, entre as coordena-
das 56º a 58º de Latitude Sul e 16º a 18º de 
Longitude Oeste.

Público Alvo
Crianças, adolescentes, jovens e adultos, 
moradores da beira do rio da zona rural de 
Corumbá.

Programas
Jatobazinho
Relações com a Comunidade
Educação Para o Trabalho
Trabalho em Rede 

Resultado em números diretos:

Programa Jatobazinho: 55 crianças  
e adolescentes 

Programa Relações com a Comunidade: 
200 pessoas - entre crianças, adolescentes 
e adultos

Programa Educação para o Trabalho:  
35 jovens e adultos

Programa Trabalho em Rede: 37 famílias 
nas ações socioeducativas

Início das Atividades
Janeiro de 2008

   
Acesse nosso site

Até 1 Salário 
Mínimo; 74,20%  

Mais de 1 salário 
mínimo; 16,10% 

Não sabe/Não 
informou; 9,70% 

Renda mensal das famílias 
 Pesca; 

74.19% 

Coleta Isca; 
85.48% 

Agropecuária; 
20,97%

Atividades desenvolvidas pela população

Até 1 Salário 
Mínimo; 74,20%  

Mais de 1 salário 
mínimo; 16,10% 

Não sabe/Não 
informou; 9,70% 

Renda mensal das famílias 
 Pesca; 

74.19% 

Coleta Isca; 
85.48% 

Agropecuária; 
20,97%

Atividades desenvolvidas pela população

FONTE: Pesquisa Antroplógica, 2011.
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COntEXtO

O Acaia Pantanal iniciou suas atividades em 2008, após um extenso estudo 

socioambiental realizado nos anos de 2006 e 2007. Neste estudo, foram identificadas as 

principais demandas da população residente na região do Pantanal, compreendida entre a 

Baia do Castelo e a Serra do Amolar.

A área estudada caracteriza-se pelo isolamento geográfico resultado do difícil acesso. 

As condições naturais impedem a existência de malha viária e instalação de infraestrutura 

básica como energia elétrica, telefonia e serviços essenciais de saúde, educação e assistência 

social.  

Com poucas oportunidades de geração de renda, as famílias vivem em economia de 

subsistência, basicamente da pesca artesanal e da coleta de iscas. As famílias não se 

encontram em agrupamentos ou vilas, mas à beira do rio, separadas umas das outras.

As residências são em sua maioria instaladas em áreas pertencentes à União. São 

construções bastante simples, improvisadas em madeira, muitas das quais contam com 

apenas um único cômodo e não possuem banheiro. Muitas casas são ano a ano 

“remendadas”, pois a subida das águas nas cheias do Pantanal muitas vezes alcança os 

espaços de moradia que se desfazem a cada movimento do rio.

As famílias em geral possuem baixa escolaridade com alto índice de analfabetismo entre 

jovens e adultos. O contato com um turismo predatório e extrativista, como parte do 

turismo de pesca desenvolvido na região, leva a prática de atividades ilícitas e a mazelas 

como o alcoolismo, a exploração sexual e a gravidez precoce.

Desde 2008 o Acaia Pantanal tem atuado na região conjugando educação e proteção 

social como meios de assegurar o desenvolvimento integral dos moradores da beira do rio 

e contribuir para o desenvolvimento socioambiental da região.

O Acaia Pantanal desenvolve atividades socioeducativas, 

estimulando a sociabilidade, conhecimentos, habilidades e competências 

exigidos na vida cotidiana e a formação para o pleno exercício da 

cidadania através de quatro programas que se interrelacionam: 

Jatobazinho, Relações com a Comunidade, Educação para o 

trabalho e trabalho em Rede .

 
Vida de ribeirinho 

 reportagem veiculada  
pelo SBTMS 2013 
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PROGRAMA JAtOBAZInHO

Garantir às crianças ribeirinhas oportunidade de educação foi, desde o primeiro 

momento, uma prioridade. Adaptando as instalações de uma antiga pousada, a cerca de 

100 km da zona urbana de Corumbá, às funções de uma escola, nascia em 2009 o Programa 

Jatobazinho. Numa iniciativa público-privada o Acaia Pantanal disponibiliza à rede de 

educação municipal as dependências, recursos humanos, metodologia e gestão das 

atividades do Programa Jatobazinho a alunos da rede pública.

Para que as crianças ribeirinhas pudessem frequentar a escola havia necessidade de 

estabelecer um regime diferenciado, de internato. Crianças e adolescentes que jamais 

haviam ido à escola só poderiam fazê-lo se pudessem residir no local, dada a grande 

distância e o difícil acesso a suas casas.

Inicialmente o Programa Jatobazinho recebeu crianças e jovens com grande defasagem 

escolar. Optou-se por classes multisseriadas, de forma a atender à demanda nos espaços 

existentes e com os recursos humanos disponíveis. A metodologia pedagógica, baseada em 

trabalho colaborativo através de projetos integrados, foi desenvolvida junto ao Instituto 

Singularidades, de SP, de forma a atender este público de características tão específicas. 

Entretanto, ao longo do primeiro ano de trabalho verificou-se que a capacitação dos 

educadores, em local distante e de difícil acesso, sem sinal de telefone ou internet regulares, 

exigia uma estrutura logística e de pessoal que o Instituto Singularidades não dispunha.

Na busca pela excelência em formação continuada e recursos didáticos, o Acaia Pantanal 

encontrou na Fundação Bradesco uma importante parceria. A partir de 2010 a Escola 

Jatobazinho passou a contar com a consultoria pedagógica da Fundação Bradesco que, 

presente em todos os estados brasileiros, já possuía expertise num contexto tão desafiador.

Entretanto, a vivência anterior com metodologia de projetos e a necessidade de um 

colorido local, que garantisse o diálogo com o saber da região, impuseram ao Programa 

Artes Arte-educação com Alex Cerveny natação
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Jatobazinho a divisão de ações em duas frentes de trabalho: a Escola Jatobazinho e a 

Oficina Jatobazinho.

Uma frente, a Escola Jatobazinho, é focada na educação curricular. Na outra frente, 

Oficina Jatobazinho, são realizadas atividades socioeducativas focadas na ampliação de 

repertório cultural, sociabilidade, conhecimentos e valores, contemplando habilidades e 

competências exigidas na vida cotidiana para pleno exercício da cidadania, que conta com 

o suporte da consultora Silvia Juhas.

Com estas duas frentes integradas é possível acelerar o processo educativo, permitindo 

avançar num mesmo ano letivo um ou dois anos escolares, diminuindo a defasagem idade/

ano existente, para que o aluno forme-se no 5º ano com no máximo 11 anos de idade. 

Aliado ao esforço pedagógico e com o apoio da Prefeitura Municipal de Corumbá no 

aumento do número de professores foi possível enfim, em 2012, introduzir o formato 

seriado com classes e professores separados por ano letivo. A criação de uma escola de 

excelência permitiu que muitas crianças pudessem dar continuidade aos estudos, após a 

conclusão do 5º ano do ensino fundamental na Escola Jatobazinho, em escola da Fundação 

Bradesco, com aprovação em processos seletivos bastante disputados.

O Programa Jatobazinho contou em 2013 com uma equipe de 6 professores, 1 

coordenadora, 2 monitores e 7 operacionais (faxina, cozinha, lavanderia e lida do campo). 

Esta equipe mantem as atividades apresentadas na Figura 1 durante dois meses consecutivos, 

tempo de duração de cada bimestre letivo. Durante este período, aos finais de semana, os 

alunos retornam às suas casas. A intensa programação foi a forma encontrada para cumprir 

o calendário de 200 dias letivos, previsto em lei, e também garantir aos alunos internos 

uma permanência de 15 dias com a família a cada bimestre letivo. Para alunos e equipe, o 

Acaia Pantanal busca criar facilidades de contato frequentes com suas famílias, uma forma 

de diminuir a sensação de isolamento e exclusão sentidas na região.

Educação Ambiental Artesanato Barco Escola



Figura 1 – O dia a dia no Programa Jatobazinho 

6h 

12h 

18h 

21h 

Despertar – 6 às 7h
Nos alojamentos masculino e feminino 

dois monitores acompanham o despertar 
dos alunos, banho, escovação 

de dentes e o vestir.   

Café – 7 às 8h
  Acompanhados pelos monitores os 
    alunos tomam o café da manhã.  

Aulas – 8 às 12h
  Em salas de aulas são desenvolvidas as disciplinas de
    Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
      Geografia, Inglês, Educação Física e Reforço pedagógico.   

Almoço – 12 às 13h
Com cardápio variado e balanceado. 

      Oficinas – 13 às 17h 
    Em salas de aulas e em campo são desenvolvidos os projetos de
  Oficina Agrícola, Oficina de Artesanato, Oficina Expressão
Corporal, Oficina de Informática e Assembleia de Alunos.   

Atividades Recreativas – 17 às 18h 
Momento de atividades recreativas com jogos
de campo, piscina e caminhadas.  

Cuidados pessoais – 18 às 19h
Junto com monitores os alunos recebem orientação 
de cuidados  pessoais com atividades como banho, 

corte de unhas e cabelo e escovação de dentes.  

Jantar – 19 às 20h     
Com cardápio variado e balanceado. 

Atividades recreativas – 20 às 21h       
Com cinema, leitura de livros     

e jogos de tabuleiro.  

Repouso – 21 às 6h
Horário de descanso   

acompanhado pelos monitores.   

Manter um programa numa região tão distante, sem acesso a serviços públicos de 

energia elétrica, tratamento de água e esgoto, transporte e telefonia, exige do Acaia Pantanal 

uma complexa estrutura logística para o dia a dia. O Programa Jatobazinho possui um 

conjunto de geradores, de forma a dispor de luz para os horários de jantar, banho e atividades 

recreativas. Dado o grande consumo de combustível e o alto custo de manutenção, os 

geradores funcionam apenas 3 horas por dia. Para que a água esteja em boas condições de 

consumo possuímos um sistema de tratamento de água que capta, trata e distribui água 

para todas as torneiras da escola. O sinal de internet é recebido através de uma rede comum 

a outras organizações atuantes na região num sistema via rádio. Na telefonia, dependemos 

de sinal de celular, bastante fraco, com o qual nem sempre podemos contar. Quanto ao 

transporte, o Acaia Pantanal possui quatro barcos que se revezam no transporte da equipe 

e de alunos, de alimentos e de materiais de consumo e de manutenção da área.

Iniciando o ano de 2013 com 49 alunos, com idades entre 6 e 15 anos, ao longo do 

ano o programa perdeu alguns alunos e ganhou outros em função de mudança das famílias 

para outras localidades, fato comum na região. O deslocamento das famílias dificulta o 

acompanhamento contínuo e um resultado consistente do trabalho pedagógico. Ao todo, 

estudaram no programa Jatobazinho, ao longo de 2013, 55 alunos (5 matriculados 

posteriormente e 14 transferidos), tendo os 41 alunos que chegaram ao final do ano letivo 

concluído suas respectivas séries com 100% de aproveitamento.
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Considerando de capital importância compartilhar as estratégias pedagógicas por nós 

desenvolvidas, o Acaia Pantanal, numa parceria com a Fundação Telefônica, coordenou a 

formação de um grupo de estudo com professores e coordenadores das escolas da região 

das águas e entorno: Jatobazinho, Paraguai Mirim, Barra de São Lourenço, Fazenda Caiman, 

Fazenda Santa Monica e Fazenda São Bento. Este grupo, denominado Comunidade 

Pedagógica do Pantanal, reuniu-se para troca de experiências e capacitação pedagógica 

durante cinco semanas ao longo do ano de 2013. Envidando esforços para aumento da 

qualidade e condições de trabalho das escolas da região, a Comunidade Pedagógica do 

Pantanal foi beneficiada com a edificação de dois espaços pedagógicos mobiliados, com 

brinquedoteca e biblioteca, nas escolas do Paraguai Mirim e Barra de São Lourenço, 

projetados e construídos pelo Acaia Pantanal com financiamento da Fundação Telefônica.

Apesar das dificuldades vividas no dia a dia - problemas de comunicação por falta de 

sistema de telefonia; acesso precário à internet; edificações não finalizadas para melhor 

acomodar as atividades; problemas de manutenção dos barcos, único meio de locomoção 

na região; e outros - o Programa Jatobazinho é importante referencia logística na região, 

o que estimula alianças e parcerias estratégicas com órgãos públicos, organizações da 

sociedade civil e iniciativas privadas que atuam na área. Com a Marinha do Brasil o Acaia 

Pantanal mantem parceria para atendimento médico e odontológico realizado em visitas 

bimestrais pelo Navio Hospital Tenente Maximiliano. Para aproximação da população 

ribeirinha com órgãos responsáveis pela defesa de nossas fronteiras, do nosso patrimônio 

natural e de segurança, o Programa Jatobazinho coloca suas instalações à disposição para 

apoio à Embrapa, Ibama, Imasul, Polícia Militar Ambiental, Polícia Federal, dentre outros. 

Parcerias com atores na área de educação, cultura e tecnologia também foram desenvolvidas 

ao longo de 2013, dentre elas parceria com a Faculdade de Engenharia elétrica da UFMS, 

para adequação do sistema de energia, artistas como Alex Cerveny que desenvolveram 

projetos artísticos com os alunos e organizações sociais voltadas à cultura como Muhpan, 

Pontão de Cultura Guaicuru, Fundação Neotrópica, dentre outros, que realizaram 

importantes atividades culturais com nossos alunos.

Escola Jatobazinho – reportagem  
veiculada no SBTMS 2013
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Recreação Atendimento odontológico pela Marinha

natureza Pantaneira

Comemoração de Páscoa Programa Jatobazinho
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PROGRAMA RELAÇÕES COM A COMunIDADE

O Programa Relações com a Comunidade nasceu para dar atendimento às demandas 

manifestadas pela população do entorno do Programa Jatobazinho. Demandas sociais, 

educativas, culturais e de saúde não eram respondidas pelos agentes locais, o que levou o 

Acaia Pantanal a se organizar para dar apoio em áreas em sinergia com o trabalho que 

vinha desenvolvendo no Programa Jatobazinho. Ao longo do tempo fomos demandados 

também pelo interesse de diferentes grupos, da região e de outros estados, por conhecerem 

a realidade local para fins de estudo e intervenção social, educacional e cultural. 

Mediando e possibilitando acesso entre as pessoas, e entre estas e serviços básicos, o 

Programa Relações com a Comunidade estruturou-se em quatro linhas de ação, executadas 

por uma assistente social e uma educadora: Acompanhamento de Ex-alunos, Saúde e 

Cidadania, Fortalecimento de Políticas Públicas e Educação e Cultura.

Acompanhamento de ex-alunos

Verificando que alunos egressos do Programa Jatobazinho que conquistavam vagas na 

Escola de Bodoquena da Fundação Bradesco, na cidade de Miranda, não dispunham de 

meios para garantir o transporte e a permanência na nova escola, o Acaia Pantanal entendeu 

ser necessário um trabalho de apoio a este grupo. O Acaia Pantanal criou uma estrutura 

de apoio social, pedagógico e logístico aos ex-alunos. Em 2013 foram apoiados 14 alunos 

e seus familiares em deslocamento fluvial e terrestre, reuniões de pais, e visitas mensais de 

Curso Peão Boiadeiro
Orquestra Corumbaense 

de Viola Caipira Bordadeiras Pantaneiras
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orientação socioeducativa. Nossos profissionais acompanham alunos e familiares, organizam 

os deslocamentos, mediam a relação entre a escola e as famílias, e visitam mensalmente os 

alunos para minimizar as saudades que estes jovens sentem de suas casas. 

Saúde e Cidadania

Durante os procedimentos de inscrição nos projetos desenvolvidos pelo Acaia Pantanal 

para a população moradora da beira do rio observamos a falta de documentos fundamentais 

como RG, CPF, Cartão do SUS, CTPS, entre outros. Constituindo uma equipe multidisciplinar 

nas áreas administrativa, social e educacional implantamos um projeto de apoio e 

orientação para obtenção de documentos e acesso a benefícios sociais governamentais. 

Incluímos nesta ação também apoio logístico para consultas médicas e odontológicas em 

parcerias com a Marinha do Brasil, Secretarias de Saúde de Corumbá e de São Paulo, e de 

atendimentos particulares. A maior dificuldade destas ações reside no analfabetismo dos 

ribeirinhos e na dificuldade de deslocamento até os órgãos públicos competentes, todos 

localizados na zona urbana.Em 2013 acompanhamos a emissão de 28 cartões do SUS, 7 

certidões de nascimento, 24 RG, 23 CPF e 34 aberturas de conta em banco.

Fortalecimento de Políticas Públicas

No aprofundamento das questões ligadas às políticas públicas na região o Acaia Pantanal 

participou de discussões e debates, com órgãos governamentais e organizações da sociedade 

civil, em fóruns dedicados às ações de combate à violência infantil e da mulher.

Educação e Cultura

Dentro do importante foco de proteção e conservação ambiental que alicerça nossas 

ações socioeducativas estimulamos a troca de conhecimento entre estudantes e profissionais 

de outras regiões para conhecer o Pantanal – bioma, cultura e história.

Escola Itinerante Brinquedoteca Circulante
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Em 2013 recebemos pesquisador do programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Regional pela Universidade Anhanguera – Uniderp, de Campo Grande, 

MS;alunos e professores do Centro de Estudar Acaia Sagarana, de São Paulo, SP; e alunos 

e professores da Escola do Vale do Rio Negro, de Aquidauana, MS.

Também colaboramos, com suporte administrativo e técnico, a formação dos músicos 

da Orquestra Corumbaense de Viola Caipira, criada em 2011. Em 2013 foi firmada 

importante parceria com a Fundação de Turismo de Corumbá, com a cessão de espaço para 

os ensaios da orquestra. Os 30 integrantes da orquestra tiveram oportunidade de apresentar 

o resultado de seus esforços em três apresentações públicas.

PROGRAMA EDuCAÇÃO PARA O tRABALHO

O Programa Educação para o Trabalho originou-se em 2009 na perspectiva de criar 

oportunidades de opção de renda às mulheres ligadas às atividades de cata de isca, uma 

atividade insalubre, sazonal (pois é ligada ao turismo de pesca), e de baixo retorno 

financeiro. A proposta é criar mais uma alternativa de renda, em paralelo às atividades que 

as mulheres ribeirinhas desenvolvem.

Inicialmente, o Acaia Pantanal ofereceu apoio à capacitação técnica de uma organização 

local, para o desenvolvimento de artesanatos regionais com fibra de camalote e costura de 

malotes usados doados pelos correios. Em 2012, assumindo a coordenação e execução dos 

trabalhos,o Acaia Pantanal iniciou a formação de um grupo de mulheres ribeirinhas para 

desenvolvimento de artesanatos com bordado. Em 2013 o grupo “Bordadeiras Pantaneiras” 

consolidou seu trabalho na criação e produção de peças (panos de prato e almofadas) que 

geraram aumento da renda familiar através da compra do produto final pela Acaia Pantanal, 

que vem buscando formas de comercialização dos mesmos.

O isolamento geográfico, a dificuldade de acesso à zona urbana e hábitos pouco 

relacionados à produtividade dificultam a reposição de insumos para a produção, produção 

Conselho Municipal de Defesa da Mulher Obtenção de documentos
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fixa com possibilidade de ganho estável e escoamento do produto final. Apesar de 

observarmos em média, entre as 20 artesãs que participam do projeto, rendimentos de 

cerca de R$ 200/mês, a diferença entre o menor e o maior ganho é bastante significativa.

Além da atenção às mulheres moradoras da beira do rio,o Programa Educação para o 

Trabalho focou também as demandas dos jovens com baixa escolaridade e falta de 

capacitação para o trabalho.  Aos jovens acostumados à vida isolada da região pantaneira, 

envolvidos em ocupações predatórias ao meio ambiente, desenvolvemos um projeto visando 

resgatar um modo de vida histórico e cultural da região em harmonia com a natureza. Em 

parceria com a Fazenda Caiman, iniciamos em 2012 o Curso de Peão Pantaneiro. O curso 

inicialmente formatado para quatro meses teve de ser flexibilizado individualmente em 

2013 para que os jovens ribeirinhos se adaptassem às rotinas e atividades de uma fazenda, 

às quais não estavam acostumados. Aliado à preocupação com a formação, o projeto 

também prevê dar oportunidade de primeiro emprego com registro e remuneração do 

participante, conforme a legislação vigente, na forma de uma bolsa de estudos. 

Durante o ano observamos que alguns jovens não se adaptaram às rotinas, regras e 

atividades de uma fazenda. Dois desistiram do curso e dois foram dispensados por baixo 

aproveitamento.

Em janeiro de 2013 comemoramos a primeira formatura de um dos jovens encaminhados 

para este projeto. Em dezembro comemoramos a segunda formatura. Embora o projeto 

atenda um número pequeno de jovens e tenha apenas cerca de 50% de sucesso na conclusão 

do curso, a mudança na vida destes jovens é bastante significativa. Mesmo aqueles que 

abandonam o projeto, muitas vezes adquirem nova perspectiva de vida e voltam a estudar.

Bordado é fonte de renda de pantaneiras durante 
piracema - reportagem veiculada pelo SBTMS 2013

Casa de família ribeirinha Hasteamento da bandeira
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PROGRAMA tRABALHO EM REDE

O Acaia Pantanal é membro da Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar 

(RPCSA), uma parceria entre organizações privadas, governamentais e não governamentais 

que, através de gestão integrada, atuam para proteção de uma área de cerca de 276.000 

ha, maximizando meios e otimizando recursos financeiros, técnicos e logísticos. Fazem parte 

da RPCSA os parceiros membros: Parque Nacional do Pantanal Matogrossense (1), Ecotrópica 

(2,3,4,5), Instituto Homem Pantaneiro (6,7,8), RPPN EEB (11), Fazenda Santa Tereza (12), 

Acaia Pantanal (13) e áreas privadas (9,10,11); e os parceiros apoiadores: ICMBio, 2ª 

Companhia de Polícia Militar Ambiental, Panthera Foundation, Avina e IBAMA.

Quadro 1 – Visão Geral da RPCSA

Dentro da RPCSA, cabe ao Acaia Pantanal o desenvolvimento de ações socioeducativas 

para os moradores locais. 

Uma das atividades desenvolvidas é a Escola Itinerante com um educador percorrendo 

de barco as moradias das famílias ribeirinhas e levando curso de alfabetização de jovens e 

adultos, orientação pré-escolar às crianças e familiares, biblioteca e brinquedoteca 

circulantes. Para facilitar o deslocamento e aumentar o tempo de visita, os 

alunos se agrupam em cinco núcleos de trabalho, abrangendo um pequeno 

raio que permite o deslocamento dos mesmos. As aulas são semanais e 

parte dos livros didáticos de alfabetização é doada pela Secretaria de 

Educação de Corumbá.

Reportagem 
veiculada pelo 

SBTMS em 2013



Aproveitando a logística da Escola Itinerante, a assistente social do Acaia Pantanal 

desenvolve em paralelo as ações do Programa Relações com a Comunidade. 

As atividades educativas e sócio assistenciais são desenvolvidas de forma sistemática, 

com visitas semanais às moradias das famílias da região. Devido às atividades de cata de 

isca e pesca como fonte de renda, cuja demanda é relacionada à presença de turistas, nem 

sempre os ribeirinhos estão em suas moradias no dia da visita do educador e da assistente 

social. Por isso os atendimentos variam muito mês a mês, com cerca de 37 famílias 

atendidas, e o desenvolvimento do processo de alfabetização se torna bastante lento.

A fim de colaborar no conhecimento da realidade local, pouco estudada, o Acaia 

Pantanal deu apoio aos Prof. Dr. José Luiz de Andrade Franco e José Augusto Drummond 

da UnB para a realização de uma pesquisa, que foi publicada em livro no final de 2013, 

intitulado “Biodiversidade e ocupação humana do Pantanal mato-grossense – conflitos e 

oportunidades”. 

Capa e prefácio do livro “Biodiversidade e ocupação humana do 
Pantanal mato-grossense – conflitos e oportunidades” .

As ações desenvolvidas pelos parceiros da RPCSA garantem a execução de programas 

de fiscalização, comunicação, prevenção e combate a incêndios florestais, monitoramento 

ambiental e pesquisa científica voltada à conservação ambiental da região.

Criança ribeirinha Canoa
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COnSIDERAÇÕES

Como exposto acima, a nossa atividade é abrangente. Desde abrigar crianças por tempo 

integral oferecendo formação integral, dentro das técnicas mais atualizadas, até 

relacionamento com autoridades locais objetivando sinergia de esforços e amplitude de 

escopos junto à população local.

Por vezes não encontramos de imediato o apoio desejado e tão necessário. Mas a 

firmeza de nossos propósitos, trabalho e frutos, têm nos assegurado estar no caminho certo.

Desenvolver ações essenciais de assistência social e educação junto a crianças, jovens 

e adultos em região de grande isolamento e dificuldade de acesso é um grande desafio. 

Trafegar horas pelos rios com sol forte, chuva e vento, lidar com calor de 40ºC boa parte 

do ano e enfrentar a natureza selvagem no dia a dia, são provocações estimulantes a uma 

equipe unida no ideal de transformação de uma sociedade mais justa.

Premiações

2011: WIZO - Women’s International Zionist Organization - Dia Internacional  

da Mulher - Teresa Bracher

2011: Comenda do Mérito Legislativo pela Assembleia Legislativa de Mato  

Grosso do Sul - Teresa Bracher

Divulgação na Mídia em 2013

 

“Educador percorre comunidades 
ribeirinhas no Pantanal 
alfabetizando adultos”

“Escola no meio do Pantanal 
dispõe de estrutura e sistema 
de ensino de dar inveja”

Matéria: “Programa Formando Comunidades” - Fundação Mapfre 
Site do Blog Ação Social da Fundacion Mapfre, Fevereiro de 2013
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Matéria: “Sapicuá Pantaneiro realiza Seminário Cultura” 
Site do Jornal Folha Campo Grande, Abril 2013

Matéria: “Aquidauana recebe 2o Seminário Cultura para o Desenvolvimento do 
Pantanal” 
Site O Pantaneiro, Abril 2013

Matéria: “Prefeito anuncia ampliação e melhorias em duas escolas ribeirinhas” 
Site da Prefeitura de Corumbá, Abril de 2013

Matéria: “Prefeito anuncia ampliação e melhorias em duas escolas ribeirinhas” 
Site do Jornal Correio de Corumbá, Abril de 2013

Matéria: “Prefeito anuncia ampliação e melhorias em duas escolas ribeirinhas” 
Site do Jornal Gazeta do Pantanal, Abril de 2013

Matéria: “Escola do Paraguai-Mirim terá sala com biblioteca e laboratório” 
Site do Jornal Diário Online, Abril de 2013

Matéria: “Sexta tem Seminário Cultura para Desenvolvimento do Pantanal” 
Site do Jornal MS Notícias, Abril de 2013

Matéria: “Ibama lança programa nacional contra incêndio” 
Site do Jornal O Estado do Mato Grosso do Sul, Julho 2013

Matéria: “Rede do Amolar apoia Brigada Federal do Ibama” 
Site do Correio do Estado (MS), Julho de 2013

Matéria: “Ministério da Cultura, Petrobras, Votorantim Cimentos, Instituto 
Votorantim e Fundação Barbosa Rodrigues apresentam Janelas Culturais - Pelas 
Águas eu vou...” 
Site do Muhpan – Museu de História do Pantanal, Agosto de 2013

Matéria: “Projeto resgata identidade pantaneira” 
Site do Correio do Estado, Agosto de 2013

Matéria: “Acaia Pantanal com Alex Cerveny” 
Site da Mistura Urbana, Setembro de 2013

Matéria: “Prosa Pantaneira” 
Site do SOS Pantanal, Setembro de 2013



63

Matéria: “Aprendendo com o museu - Alunos de escolas ribeirinhas do rio Paraguai 
viram exposição e participam de oficinas” 
Site do Jornal Correio do Estado, Setembro de 2013

Matéria: “Prefeitura atende mulher do campo e ribeirinha com o Projeto ALMA” 
Site do Jornal Online Capital do Pantanal, Setembro de 2013

Matéria: “Escola Jatobazinho Pantanal” 
Site da Garupa Estúdio, Outubro 2013

Matéria: “Na telinha da tevê, cenas de um Brasil que precisa mudar” 
Site do Jornal O Globo (g1) – Nova Ética Social, Outubro de 2013

Matéria: “PMA realiza Educação Ambiental em escola às margens do rio Paraguai 
durante a operação Padroeira do Brasil” 
Site do Jornal Dia a Dia, Outubro de 2013

Matéria: “Parceria viabiliza salas multifucionais para alunos da Região da Águas” 
Site do Jornal Correio de Corumbá, Outubro de 2013

Matéria: “‘Mar Interior’ de Alex Cerveny” 
Site de Lilian Pacce, Novembro de 2013

Matéria: “Renato Teixeira, Biquini Cavadão e orquestras se apresentam no 
EcoPantanal” 
Site do Jornal Agora MS, Novembro 2013

Matéria: “Corumbá celebra 10 anos de Bolsa Família com gestão eficiente e boas 
histórias” 
Site da Prefeitura de Corumbá, Novembro 2013

Matéria: “Livro sobre o Pantanal será lançado hoje em Corumbá (MS)” 
Site do Jornal Bonito Notícias, Novembro de 2013

Matéria: “Oficial da Polícia Militar participa de curso em Mato Grosso do Sul” 
Site da Polícia Militar do Espírito Santo, Novembro de 2013

Matéria: “’Biodiversidade e ocupação do Pantal’ será lançado hoje na Casa Vasquez” 
Site do Jornal Diário Online, Novembro de 2013

Matéria: “EcoPantanal terá gastronomia, show, teatro e ciência em Corumbá, MS” 
Site do jornal Pantanal News, Novembro de 2013
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Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações contábeis

Aos Administradores

Instituto Acaia

Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Acaia (“Instituto”) que compreendem 

o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do 

superávit/déficit e das variações patrimoniais, das mutações do patrimônio social e dos 

fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das políticas 

contábeis e as demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação 

dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

para pequenas e médias empresas – Pronunciamento Técnico CPC PME – “Contabilidade 

para Pequenas e Médias Empresas”, e pelos controles internos que ela determinou como 

necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 

relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 

com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e 

que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de 

que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 

a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os 

procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação 

dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 

causada por fraude ou por erro. 

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 

elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis do Instituto para 
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planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não 

para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Instituto. Uma 

auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a 

razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 

apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião. 

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas anteriormente apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 

Instituto Acaia em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus 

fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil aplicáveis para pequenas e médias empresas.

São Paulo, 18 de março de 2014.
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro  
Em reais

Ativo 2013 2012

Circulante

Caixa 3.273 1.483

Banco conta-movimento (Nota 4) 191.072 648.580

Aplicações financeiras (Nota 5) 234.748 1.247.296

Valores a receber  5.138 2.190

Adiantamento a fornecedores 50.180 47.341

Adiantamento de férias 148.373 123.691

Outros créditos 12.935 4.112

Estoque de Mercadorias 14.171 186

 659 .890 2 .074 .879

não circulante

Imobilizado (Nota 6) 3.287.812 2.296.014 

 

total do ativo 3 .947 .702 4 .370 .893
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro  
Em reais

Passivo e patrimônio social 2013 2012

Circulante

Contas a pagar (Nota 7) 285.312 390.237

Obrigações trabalhistas e previdenciárias 320.099 276.667

Obrigações tributárias 14.374 13.715

Outras obrigações (Nota 7) 3.635.718 2.602.844

total do Passivo 4 .255 .503 3 .283 .463

Patrimônio social

Superávit acumulado 1.087.430 710.919

Superávit/(Déficit) do exercício  (1.395.231) 376.511

total do patrimônio social (307 .801) 1 .087 .430

total do passivo e patrimônio social 3 .947 .702 4 .370 .893



a  2013 2012

Receitas

Doações de pessoas físicas (Nota 8) 5.359.893 6.072.068

Doações de pessoas jurídicas (Nota 8) 777.672 445.000

Doações do FUMCAD (Nota 9(a)) 688.980 242.120

Doações de Projetos Específicos (Nota 9(b)) 99.451 30.550

Receitas financeiras 65.395 30.689

Receitas de Venda de Mercadorias 39.930 4.935

Custo de Mercadorias Vendidas (9.187) (4.935)

Trabalhos Voluntários (Nota 13) 44.775 58.868

Outras receitas operacionais (Nota 10) 34.857 13.449

  7 .101 .766 6 .892 .744

Despesas com atividades sociais (nota 11(b)) 

Despesas com pessoal (Nota 13(b)) (3.626.262) (2.701.818)

Despesas gerais e administrativas (Nota 13(a)) (4.446.388) (3.483.827)

Despesas tributárias (58.576) (48.149)

Despesas financeiras (14.363) (12.653)

Despesas com depreciação e amortização (351.408) (269.786)

  (8 .496 .997) (6 .516 .233)

Superávit/(Déficit) do exercício (1 .395 .231) 376 .511

Patrimônio social no início do exercício 1 .087 .430 710 .919

Superávit/(Déficit) do exercício incorporado 

  ao patrimônio social (1 .395 .231) 376 .511

Patrimônio social no fim do exercício (307 .801) 1 .087 .430

Demonstrações do superávit / (déficit) das variações patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em reais
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 Superávit  

 Déficit  

 acumulado total

Saldos em 31 de dezembro de 2011 710 .919 710 .919

Superávit do exercício 376.511 376.511

Saldos em 31 de dezembro de 2012 1 .087 .430  1 .087 .430

Déficit do período (1.395.231) (1.395.231)

Saldos em 31 de dezembro de 2013 (307 .801) (307 .801)

 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social

Exercícios findos em 31 de dezembro  
Em reais
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Demonstração dos fluxos de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro  
Em reais

76

   2013 2012

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Superávit/(déficit) do exercício (1.395.231) 376.511

Ajustes

Depreciação e amortização 351.408 269.786

Resultado ajustado do exercício (1 .043 .823) 646 .297

(Aumento)/diminuição em outros valores a receber (2.948) (2.190)

(Aumento)/diminuição em adiantamento a fornecedores (2.839) (18.853)

(Aumento)diminuição em adiantamento de férias (24.682) (123.691)

(Aumento)diminuição em estoques (13.985) (186)

(Aumento)/diminuição em outros créditos (8.823) 7.150

Aumento/(diminuição) de contas a pagar (104.925) 79.723

Aumento/(diminuição) de obrigações trabalhistas 

      e previdenciárias 43.432 (156.423)

Aumento/(diminuição) de obrigações tributárias 659 2.140

Aumento/(diminuição) de outras obrigações 1.032.874 1.371.330

   918 .763 1 .471 .846

Caixa líquido proveniente das atividades 

operacionais (125 .060) 2 .118 .143

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Aquisição de bens do ativo imobilizado (1.343.206) (1.177.085)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (1.343.206) (1.177.085)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (1.468.266) 941.058

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.897.359 956.301

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 429.093 1.897.359

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (1.468.266) 941.058
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