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 Caros Amigos,

 Escrever a introdução para o nosso relatório anual é um momento de re-
flexão, revisão do passado e reafirmação de rumos para o futuro. E tudo se torna 
uma coisa só. O sonho que temos para o Acaia.
 Nesse sentido, acho que avançamos. Sempre tivemos presente que o dia a 
dia das nossas atividades tinha valor, significado. Tudo voltado para o fim último, 
de formar melhores seres humanos. O aluno que interromper a sua frequência a 
qualquer núcleo do Acaia, em qualquer momento, deve levar com ele uma expe-
riência de vida, que há de lhe servir positivamente. Ao lado disso, porém, vamos 
tomando consciência de que há vantagem em fixarmos a atenção para o momen-
to formal da separação: 17-18 anos no Ateliê, o vestibular no Sagarana e os 11-12 
ou 17-18 anos no Pantanal. Essa “descoberta”, acreditamos, nos permitirá melhor 
avaliar os trabalhos feitos.  
 Em 2014 os três núcleos continuaram seus trabalhos normais, com os avan-
ços possíveis.
 O Ateliê, enfrentando dificuldades com o funcionamento da Escola Muni-
cipal Dilermando, onde está a maioria dos nossos alunos, mas conseguindo algum 
diálogo. Os procedimentos internos tiveram melhorias, pela convivência e pela 
criatividade. O Sagarana, do mesmo modo tendo êxito nos seus trabalhos de for-
mação. O Acaia Pantanal, continuando seu programa de construção de suas insta-
lações e aperfeiçoamento dos seus métodos.
 Nossos progressos foram acompanhados, e às vezes antecipados, pela área 
administrativa do Instituto, à qual todos os núcleos agradecem.
 Tudo isso está mais bem escrito e explicado nas páginas a seguir.

Fernão Bracher

Instituto Acaia
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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) 3643-5515
e-mail: infoacaia@acaia.org.br
www.acaia.org.br

facebook.com/institutoacaia

Orçamento
2014: R$ 10.082.531,00
Previsão para 2015: R$ 9.000.000,00

O Instituto Acaia teve aprovados 
pelo CMDCA/SP, em 2013, projetos 
que o qualificaram a receber 
doações incentivadas.

TÍTULOS

CMDCA  Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – 

São Paulo e Corumbá

COMAS  Conselho Municipal de 

Assistência Social – São Paulo e 

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

Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros

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
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Projeto Nota Fiscal Paulista
Maria Aparecida Adamo

Operacional
Claudio Souza de Oliveira
Eliel Ramos
Gilcéria Rosa da Silva
Lucineide Moreira Bonfim
Maria Aparecida da Rocha
Maria de Fátima Alves Andrade
Paulo Orestes da Silva
Quitéria Adriana da Silva Barros
Simone dos Santos Paixão

Manutenção e Segurança 
AUM Construções 
Infonetware
MDotti Tecnologia
Renato Brito de Almeida
Sergio Alves da Silva
Plansevig 

ASSESSORIAS

Assessoria Jurídica
Dra. Sandra Alves Silva
Dr. Theotonio Maurício Monteiro de Barros

Assessoria Contábil / Financeira
Empresarial FS

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 Jurídico-Administrativa
Dra. Sandra Alves Silva

Assessoria 
Thandara Santos

Assistência Financeira
Thiago José de Macedo
Fernanda Ferreira dos Santos

Secretaria 
Marina Menezes da Silva Lima Ramos

Assistência Administrativa e RH
Marcia Bolognesi

Supervisão Operacional
José Ferreira de Castro Neto

Auditoria
Price Waterhouse Coopers

DOADORES

Doadores Pessoa Física
Adriana Maria de Freitas
Candido Botelho Bracher
Eduardo Bracher
Fernão Carlos Botelho Bracher
Gloria Kalil
Heinz Jorge Gruber
Hilda Liberman
Lucas Ralston Bielawski
Milbar Rein

Doadores Pessoa Jurídica
GFK Retail A T Brasil Ltda.
Secretaria da Fazenda do Estado 
de São Paulo (Programa Nota Fiscal 
Paulista)
Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (Vara Criminal Foro 
Regional IV – Lapa)

 

Atendimento Jurídico 

Todas as tratativas junto à Vara da Infância 
e Juventude, Conselhos Tutelares e outros 
órgãos de garantia de direitos são de 
responsabilidade do Deptº Jurídico do Instituto 
Acaia, como também o acompanhamento das 
políticas públicas dos municípios de São Paulo 
(SP) e Corumbá (MS), emanadas dos Conselhos 
Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) e de Assistência Social 
(COMAS). 

Recentemente o Instituto teve seu cadastro 
aprovado junto à Vara Criminal do Foro 
Regional IV – Lapa – SP, e vem recebendo 
doações oriundas de cumprimento de penas 
alternativas, de gêneros alimentícios e 
produtos de limpeza e higiene, bem como 
junto ao CEPEMA (Central de Penas e Medidas 
Alternativas) da Justiça Federal. Igual cadastro 
está em trâmite perante a Vara Criminal de 
Corumbá (MS).

O Instituto, como organização de apoio 
socioeducativo, tem o dever de assegurar às 
crianças, adolescentes e respectivas famílias 
a garantia de seus direitos básicos como 
cidadãos. 

(in memoriam)
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O que fazemos 

 O trabalho do Ateliê Acaia é realizado na sede e nos dois barracos-escola nas 

favelas “do Nove” e “da Linha” e dividimos pragmaticamente nosso trabalho em Pré-

-Acolhimento, Acolhimento, Autonomia e Especialização. Esta divisão 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 estrutura reflete 

o público, horário e local em que recebemos os alunos e frequentadores.

Frequentadores: 350 alunos e frequentadores, divididos da seguinte maneira1:

Pré-Acolhimento: 160
Acolhimento: 80
Autonomia: 70
Especialização: 40

Atividades oferecidas
Oficinas: Artes (ateliês livres, desenho, xilogravura, tipografia), Biblioteca, Capoeira, Corte 

e Costura, Culinária, Design Gráfico, Marcenaria e Matemática, Música (musicalização, 

cordas, canto, percussão, sopro e técnico de áudio), Oficina de Estudar, Oficina dos 

Sentimentos, Vídeo;

Atendimento à Comunidade: Plantão Jurídico, Equipe de Saúde, Educação de Jovens 

e Adultos (EJA);

Grupos: Artesãs, Olhares do Beco, XiloCeasa;

"Terças Culturais": atividades de cinema e apresentações de grupos musicais para os 

alunos, abertas ao público em geral.

Início das atividades
1997

12

Atividades de 
acolhimento, 
barracos-escola e sede

Ateliê Acaia

  1 Números apenas ilustrativos porque há grande migração de uma categoria para outra.
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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 e sem qualificação e o intenso volume de 

caminhões favorece amplamente o tráfico de drogas e a exploração sexual infantil.

 No entorno do CEAGESP existem 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 1.030 famílias e 4.500 pessoas em condições de vulnerabilidade social. 

Entretanto, nas vizinhanças, também encontramos o Parque e o Shopping Villa-Lobos 

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

intenso desenvolvimento imobiliário da Vila Leopoldina faz com que os moradores vivam 

permanentemente sob a ameaça de remoção e coloca construções de prédios de médio 

e alto padrão muro a muro com as favelas, explicitando ostensivamente o conflito de 

fronteiras de classes do nosso país.

 Deste modo, o público que recebemos está, diferentemente de populações das 

grandes periferias pobres de São Paulo, onde a organização social e urbana é condizente 

com a situação econômica, mais exposto a tomar como valor identitário, de status e 

poder, a aquisição de bens materiais como aparelhos eletrônicos, roupas e veículos de 

transporte, além do fato de não serem bem recebidos em muitos estabelecimentos.

Instituto Acaia + barracos-escola dentro das favelas "do Nove" e "da Linha"

A favela "do Nove"  | B favela "da LInha" | C  Conjunto Habitacional Cingapura

legenda

91º DP – Delegacia de Polícia

CEAGESP

ponte
 d

o ja
guar

é

parque 

villa-lobos

marginal do
pinheiros

bairro 
vila leopoldina

C

A

B
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 O critério de seleção para ingresso no Ateliê até 2013 era apenas que tivéssemos 

vaga. Já em 2013 percebemos as vantagens de trabalhar com um grupo homogêneo 

que pudéssemos acompanhar por um tempo mínimo de um semestre sem grandes 

mudanças em sua dinâmica. Desta forma introduzimos a norma de que alunos novos só 

podem entrar no ateliê nos meses de fevereiro e agosto, momento no qual avaliamos seus 

conhecimentos de leitura e sua organização interna. 

 Ocorre que, no ano de 2014, alguns adolescentes que frequentavam o Ateliê 

tiveram que cumprir medidas socioeducativas (MSE) por terem cometido atos infracionais. 

 A questão passou a ser quantos alunos neste tipo de situação especial podemos 

receber ao mesmo tempo. São meninos que desbalanceiam nosso dia a dia, criando 

situações por vezes mais agitadas ou mesmo agressivas. Tivemos que pensar uma agenda 

diferenciada para cada um destes alunos, o que exigiu de nós destinarmos um profissional 

para cuidar especificamente deste grupo de adolescentes. Ainda pensando neste grupo, 

decidimos não mais receber alunos reincidentes em MSE. Chegamos a ter sete alunos em 

MSE – Liberdade Assistida (LA) – e finalizamos 2014 com apenas um.

 Aliado a este fato, vivenciamos um ano de muita violência na escola que recebe a 

grande maioria dos nossos alunos: rebeliões e ataques ao patrimônio escolar, com quebra-

-quebra e pequenos incêndios. A presença da Guarda Civil Metropolitana (GCM) passou a 

ser diária nos portões da escola. 

 De todo modo, continuamos a manter nossos princípios gerais, funcionando com 

ateliês e oficinas que, metodologicamente, torna possível o recebimento de crianças, 

adolescentes e famílias em diferentes níveis de organização e capacidades. Continuamos 

com o trabalho dos barracos-escola nas duas favelas, fundamental para nossa aproximação 

e conhecimento diário do público que recebemos. 

 O trabalho noturno com as crianças pequenas e as atividades e observações nos 

barracos-escola alimentaram nossa crença de que “quanto mais cedo, melhor”, assim 

decidimos, em 2014, receber crianças a partir de 4 anos. 

 Algumas situações tidas como naturais, como acordar cedo, termos adultos 

responsáveis para cuidar das crianças pequenas e acompanhá-las até a escola, não ocorre 

em muitas das famílias que recebemos no Ateliê. Diante destes fatos, o coordenador da 

marcenaria se dispôs a ir todos os dias, às 7 horas da manhã, até as favelas e o Cingapura 

para acordar as crianças e trazê-las até o Ateliê, que dista em torno de 500 metros. Ele 

bate nas portas das casas em que moram as crianças menores, acorda todo mundo e vai 

formando um grande grupo, de aproximadamente 40 crianças. No Cingapura, a mãe de 

uma menina se dispôs a ajudar e todos os dias acompanha o grupo que precisa atravessar 

uma avenida. Entendemos que foi adequada nossa iniciativa.

A rotina e oficina de 
artes e brincadeiras 
nos barracos-escola

Brincadeiras ao ar livre

Turma da manhã 
chegando ao Ateliê 
Acaia acompanhada dos 
educadores
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Funcionamento 

Pré-Acolhimento
As atividades são livres e múltiplas e experimentam as propostas e questões do convívio 

social. Nos barracos-escola e no noturno recebemos crianças e adultos de idades variadas. 

No período da manhã, na sede, crianças pequenas de 4 e 5 anos. 

No noturno recebemos os adultos acompanhados dos seus filhos pequenos. Para os 

adultos as oficinas de corte e costura e alfabetização deram oportunidade à formação de 

turmas mais focadas e com frequência regular.

Acolhimento
Acontece predominantemente nas manhãs frequentado por crianças de 6 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 trabalhar suas emoções, a dividir a 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 mais definida e idade entre 15 e 18 anos incompletos, 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 das manhãs, biblioteca, capoeira e 

marcenaria têm este perfil.

Ateliês mistos, que trabalham com turmas predefinidas e preservam espaço para 

atendimentos livres tais como o iniciante em vídeo, as divisões das artes no período da 

tarde, algumas oficinas de música como canto, sopro e 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 e 

culinária.

Seja o dia da beleza ou 
brincar de casinha aprendemos sempre

Um poema se transformando em imagem

A fragilidade das miçangas e a dureza da madeira criando arte

Quem joga não briga
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A Oficina de Estudar

Um pouco da história
 Há alguns anos, o professor de matemática que trabalhava na marcenaria fazendo 

atendimento prático de geometria foi procurado por um grupo de alunos entre 15 e 

17 anos que foram lhe pedir que os ajudasse a se preparar para prestarem exames em 

escolas técnicas. Desse momento até agora se vão 4 anos em que trabalhamos duro 

para entender onde estão as maiores dificuldades dos alunos em relação à aprendizagem 

formal. Temos como elementos claros: uma péssima relação com a escola, que resulta em 

baixa autoestima, falta de curiosidade por conhecimentos do conteúdo escolar e frequente 

repetência, seja por dificuldades com o conteúdo, seja por faltas à escola. Testamos 

alguns modelos de aulas e de divisão dos meninos em grupos. Como agrupá-los? Por série 

escolar? Por conteúdo? Por facilidade na aquisição do conhecimento? Outras questões: 

Que aulas oferecer? Todas as que a escola oferece? Em que horário vamos introduzir esta 

oficina? Vamos diminuir o tempo nos ateliês? Como atrair os meninos e meninas para 

esta oficina?

 Mais uma vez reafirmamos nossa crença de que não somos uma escola. 

Entendemos que o conhecimento básico para que possam seguir se desenvolvendo bem 

em qualquer rumo que escolham é a fluência em leitura e escrita e a habilidade plena nas 

quatro operações matemáticas.

A Oficina de Estudar atualmente
 Depois de muitos modelos e discussões, chegamos a alguns formatos que 

consideramos bons e que descreveremos abaixo:

 Agrupamos os meninos por nível de conhecimento e facilidade com a aprendizagem. 

Concomitantemente, duas professoras estão disponíveis para os alunos que precisam de 

atenção especial ou de acelerar o conhecimento.

 Temos diferentes grupos; então fizemos uma divisão que a grosso modo se 

constitui assim:

 1. Meninos e meninas que estão decididos a fazer teste para escolas técnicas ou 

vestibular para ingressar na faculdade. O exame para escola técnica é bastante exigente, 

demandando do aluno conhecimento amplo de português, matemática, além de história, 

geografia, física e química. Sendo assim, para estes alunos, ministramos aulas de português 

(abordagem em leitura e escrita), matemática, ciências da natureza e ciências humanas.

O mundo e o universo 
vivenciados nas aulas 
de Ciências
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 2. Meninos que não demonstram muita aptidão ou gosto pelos estudos. Para estes, 

montamos uma agenda com muitas aulas de leitura e escrita e princípios matemáticos.

 3. Uma turma de alunos que apresentam grande dificuldade ou grande defasagem 

na relação idade/série escolar.

 Para todas estas turmas, optamos por oferecer aulas diárias e obrigatórias. Os 

alunos que, na escola regular, cursam o oitavo e o nono ano do fundamental têm 1h30 

de aula e os do ensino médio, 3h de aula diárias. As aulas são oferecidas no horário pós- 

-ateliês, ou seja, das 16h30 em diante.

 Para os alunos do item 2, fizemos neste ano de 2014 uma nova experiência que 

foi extremamente positiva. No intuito de não deixarmos esta turma sem o básico de 

conhecimento de física e um pouco de aprofundamento em matemática, introduzimos 

uma aula de invenções. Durante 1h30 de ateliê por semana foram apresentados alguns 

projetos como pontes, máquinas fotográficas, barcos, etc. Os meninos fizeram suas 

escolhas, construíram os objetos e cada uma das escolhas envolveu determinado grupo 

de conhecimentos. A câmera fotográfica abriu oportunidade para tratar de luz, sombra 

e terminou no sistema solar, e construíram um lindo modelo de planetas. Nas pontes, 

tratou-se de geometria e das diferentes forças atuantes. Construíram uma roda nos 

moldes da ponte de encaixes do Leonardo da Vinci e finalmente um barco com garrafas 

PET, de tamanho real, e puderam trabalhar peso, força e resistência. Este modelo foi tão 

bem-sucedido que no ano de 2015 será aplicado a todos os grupos do período da tarde.

 Como o período que se exige que estes meninos frequentem o Ateliê é muito 

extenso, impedindo seus eventuais trabalhos para conseguir algum dinheiro, criamos as 

bolsas de estudo. 

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 das manhãs, biblioteca, capoeira e 

marcenaria têm este perfil.

Ateliês mistos, que trabalham com turmas predefinidas e preservam espaço para 

atendimentos livres tais como o iniciante em vídeo, as divisões das artes no período da 

tarde, algumas oficinas de música como canto, sopro e 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 e culinária. Hoje 

temos uma bolsa para os que conseguem fazer o mínimo que é pedido, uma bolsa mais 

avantajada para aqueles que se esforçaram. Há um corte parcial na bolsa para os que 

não alcançam o mínimo do que é pedido. Desta forma, pretendemos estimulá-los a fazer 

sempre mais. Os valores variam de R$ 100,00 a R$ 350,00 por mês, levando-se em conta 

o esforço do aluno, o tempo que dedica às aulas do estudo e ao seu comprometimento 

como um todo nas atividades do Ateliê.

Os inventos de Leonardo da Vinci 
construídos e aprovados por nós

Sonho e realidade se completam
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 Mas até aqui falamos apenas dos alunos mais velhos. Como puderam ver, estamos 

sempre correndo atrás de entender como combinar conhecimento formal com capacidade 

de pensar e refletir sobre os processos de aprendizagem. Desta forma, acreditamos que os 

alunos possam adquirir os conhecimentos necessários para seguirem adiante com bases 

sólidas e independência de raciocínio.

 O modelo que descrevemos até agora aplica-se apenas aos meninos e meninas a 

partir do oitavo ano do ensino fundamental. Para os menores, fizemos a divisão em dois 

grupos:

 1. Meninos do período da tarde que estão no sexto e no sétimo ano do ensino 

fundamental.

 2. Meninos de 6 a 10 anos do período da manhã, que frequentam do primeiro ao 

quinto ano do ensino fundamental.

 Este grupo de crianças tem aulas regulares de 1h, duas ou três vezes por semana. 

Para este grupo, introduzimos os carrinhos de leitura e de jogos matemáticos. Os carrinhos 

são construídos na marcenaria do Ateliê com a ajuda das crianças. Eles possuem rodas e, 

portanto, passeiam por todo o espaço dos pátios.

 No carrinho de leitura há vários livros e jogos como caça-palavras ou palavras 

cruzadas, trilhas, etc. O carrinho estaciona em algum lugar e um grupo, normalmente 

por volta de 10 crianças, se reúne. Um pano é estendido no chão e a professora ajuda os 

meninos a se organizarem nas diferentes opções de trabalho.

 O carrinho de jogos matemáticos segue o mesmo modelo mas com jogos que 

estimulem a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. O professor ajuda as crianças 

a se organizarem e chama a atenção para algumas operações que ocorrem. 

 Desta forma, com naturalidade, os princípios de leitura e raciocínio matemático 

são estimulados. Esta maneira de trabalhar está dando tão certo que em 2015 vamos 

experimentar o carrinho de ciências com um primeiro objeto de trabalho que é a horta.

 Fazemos força para que as turmas da Oficina de Estudar como um todo se relacione 

com os ateliês. Assim, neste ano de 2014 tivemos três atividades muito interessantes:

 . na tipografia do Acaia, alunos escreveram histórias e poemas nas aulas, montaram 

os próprios livros e fizeram pequenas tiragens que ofereciam aos amigos. 

 . temos todos  os anos a presença de um artista residente que frequenta as 

oficinas de arte para desenvolver o próprio trabalho e, em contrapartida, pedimos que seja 

assessorado pelos jovens. Este ano a artista residente, que estava trabalhando com peças 

de plástico infláveis, fez uma atividade com a turma da manhã que estava estudando 

animais marinhos. Ela produziu junto com os meninos uma enorme baleia de plástico 

inflável que estenderam no pátio e, depois de estufada, todos puderam entrar nela. Foi 

uma bonita manhã.

 . no estúdio de gravação da área de música, uma das professoras que trabalha 

a proficiência em leitura montou três programas de rádio. A Rádio Acaia tinha poesia, 

propaganda e animação musical. O resultado disso foi que os meninos ganharam enorme 

confiança na leitura e se aproximaram de uma área que só existe à tarde, que é a aula de 

técnico de som.

Nas manhãs, a gente aprende a ler e 
fazer contas brincando
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Formação e Manutenção dos Grupos

 Na formação dos grupos encontram-se princípios que nos são caríssimos. O trabalho 

deve apresentar qualidade em si mesmo e ganhar espaço pela sua força e qualidade e não 

em seu referencial à situação socioeconômica dos autores. A identidade dos grupos, seu 

nome e logotipo são escolhidos pelos participantes e não deve fazer menção ao Ateliê.

 Até  hoje os grupos foram se formando no dia a dia das atividades de cada ateliê. 

A formação de cada grupo depende dos alunos que estão frequentando o ateliê naquele 

momento, ou seja, são sempre meninos e meninas do período da tarde, entre 15 e 17 anos, 

que demonstram maior interesse pelas práticas e, por isso mesmo, acabam se envolvendo 

em atividades extracurriculares. Algumas destas atividades são encomendas que pessoas 

de fora fazem para o grupo que, percebendo que o trabalho é muito exigente, convida um 

ex-aluno para que coordene a atividade, como foi o caso, no final do ano, da realização de 

um painel de grandes dimensões para a sala de entrada do Instituto Análise, especializado 

em análise de dados sobre a sociedade brasileira. O painel conjugou diversos elementos 

da cultura do nosso país e foi elaborado com desenhos originais produzidos pelo grupo. 

Toda a transação que envolve dinheiro tem obrigatoriamente que ser feita através do 

coordenador da oficina, que distribui o trabalho da maneira que achar mais conveniente.

XiloCeasa
 Formado em 2006, é o mais antigo do Ateliê. A estrutura de participação é aberta, 

envolvendo os adolescentes em diversas etapas de formação, e atua em diversas frentes, 

abrangendo os alunos em atividades relacionadas a gravura, encadernação, estamparia e 

ensino de arte.

 Uma oficina de serigrafia ofereceu aos jovens procedimentos diretos e simplificados 

para impressão de imagens em papel e tecido e a produção de camisetas foi um ponto 

alto para os alunos, que enxergaram na atividade o potencial claro de difusão do próprio 

trabalho e a possibilidade concreta de geração de renda.

 O curso de design gráfico e de estampa introduziu conhecimentos básicos nos 

softwares de edição e tratamento de imagens, bem como noções de impressão manual 

para reprodução de estampas em diferentes suportes.

Artesãs da Linha Nove
 Grupo de costura e bordado formado por mulheres da comunidade cujo trabalho 

vem, ano a ano, ganhando consistência e mercado. Neste ano o grupo, tendo os produtos 

expostos  no Ateliê e participando de bazares, com o movimento gerado pelas encomendas 

durante todos os meses tornou-se autossustentável. Conseguem manter um grupo 

forte, em torno de 40 mulheres, envolvido nas diversas etapas do trabalho. Algumas das 

participantes têm seu tempo tomado inteiramente pelo bordado e costura e conseguem 

uma boa complementação de renda. 

Olhares do Beco
 Grupo avançado do vídeo que, entre outras atividades, realiza a cobertura dos 

eventos musicais, curadoria e elaboração dos cartazes para divulgação e apresentação dos 

filmes e apresentações das "Terças Culturais". 

 Foram ministrados cursos básicos de Maquiagem para o cinema e Fotografia 

e Formação do Olhar. O grupo escreveu e realizou o curta de ficção “Se liga aí” e a 

adaptação do conto “Miolo mole frito”, de Rodrigo Ciríaco.

Residência artística
 A artista plástica Guga Szabzon, nossa residente de 2014, envolveu-se com os 

ateliês de gravura, tipografia e costura, que propiciaram novos desdobramentos em seu 

trabalho poético. O experimentalismo e a apropriação dos materiais disponíveis foram 

marcantes na produção da artista, que se relacionou com alunos de ambos os períodos.

Produção da artista 
residente com as 
crianças
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Atividades de fim de semana e programa de férias

 Sempre nos preocupou abrirmos espaço para atividades nos fins de semana e 

especialmente nos grandes períodos de férias.

Atividades de fim de semana
 Em 2014 realizamos três atividades que se estenderam por alguns sábados. No 

primeiro semestre, recebemos pelo segundo ano consecutivo a artista plástica Flávia 

Ribeiro, que realizou a oficina de livro de artista. Além da ampliação de repertório, a 

artista estimulou a produção de projetos coletivos resultando em livros-objeto altamente 

elaborados. No segundo semestre, uma oficina de encadernação contemplou a 

capacitação de alunos entre 15 e 17 anos em primeiro contato com a técnica, além de 

promover a especialização de alunos com conhecimento prévio. Produziram cadernos de 

diferentes formatos utilizando as oficinas de xilogravura e tipografia para impressão de 

capas, pensando a distribuição do material em diversos contextos. Nos fins de semana dos 

meses de outubro e novembro dois alunos e um monitor da marcenaria, juntamente com 

um educador, desenvolveram uma mesa encomendada pelo coordenador de artes, que 

propiciou o conhecimento de técnicas mais elaboradas em trabalho concentrado.

Programa de férias
 Em 2014, apresentamos nosso primeiro programa mais consistente de férias para 

os alunos e apontamos nossa expectativa de torná-lo permanente. Conseguimos, para 

janeiro de 2015, manter a parceria com a OBB (OUTWARD BOUND BRAZIL) em mais um 

Desafio OBB/Acaia na natureza para os adolescentes de 15, 16 e 17 anos e temos imenso 

prazer em contar a vocês a ampliação da programação para mais 40 crianças entre 10 

e 14 anos em um acampamento em Juquitiba. Trata-se de 10 dias para os alunos mais 

velhos e 5 dias para os menores, que acampam e desenvolvem atividades ao ar livre 

assistidas por instrutores. Ambos os parceiros, OBB e Acampamento de Aventura Go 

Outside, cedem equipamentos específicos, tais como barracas, sleepings, coletes, calçados 

para caminhadas, sem os quais não haveria aproveitamento em condições de segurança 

para as crianças e adolescentes.

 Para tornar financeiramente possível estas empreitadas, contamos com uma 

divulgação junto aos amigos e conhecedores do Instituto Acaia, ressaltando a importância 

de que, em especial as crianças e os adolescentes que recebemos no Ateliê, consigam 

ter um "respiro" no período das férias grandes de verão. Muitas pesquisas indicam que, 

a cada novo período de férias, aumenta consideravelmente o gap entre os alunos das 

escolas particulares em relação aos alunos de escolas públicas em decorrência do aumento 

nos conhecimentos cognitivos e culturais das crianças e dos adolescentes que têm, nas 

férias, ocasiões de lazer, viagens, visitas a museus e atividades esportivas e culturais, em 

detrimento de uma perda significativa dos avanços obtidos por crianças que passam este 

tempo trancadas em casa, no cotidiano violento e restrito das favelas. Em meados de 

dezembro, atingimos os recursos necessários para efetivação do programa e agradecemos 

aqui a todos aqueles que colaboraram para esta realização.

Plantão Jurídico

 Ação sólida junto à comunidade, coordenada pela Assessoria Jurídica, que 

disponibiliza um plantão semanal em que são atendidas as demandas de documentação, 

aposentadorias e benefícios do INSS, situações familiares que envolvem pensão alimentícia, 

dissolução de união estável, guarda das crianças, violência doméstica e discutidas ações 

com crianças que se encontrem em situação de vulnerabilidade maior. Há assistência e 

acompanhamento no trâmite processual junto à Vara Especial da Infância e Juventude, para 

que se faça cumprir, de forma justa, a medida socioeducativa aplicada para adolescentes 

que cometeram ato infracional. A parceria com os órgãos públicos viabiliza o atingimento 

das metas. Há, no entanto, entraves burocráticos e morosos do poder público municipal e 

judicial que muitas vezes frustram a expectativa, mas o importante é assistir a comunidade 

para garantir, ainda que minimamente, seus direitos.

Essas férias ficarão 
na memória por toda 
a vida
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Considerações Finais

 Como já apontado em relatórios anteriores, uma das grandes dificuldades refere-

-se à autonomia dos adolescentes, famílias e dos grupos formados no Ateliê Acaia. Sempre 

nos perguntamos qual deve ser o papel do coordenador, o tamanho e o tempo de tutela 

e como ajudarmos para que alcancem independência.

 Este ano, encerramos o funcionamento das duas lavanderias “Ponto de Encontro” 

que funcionavam nos barracos-escola. Depois de 5 anos, em que insistimos na tentativa 

de tornar o gerenciamento autônomo e que os espaços fossem lugares de conversas e 

trocas entre os moradores, percebemos que haviam se tornado extensão das casas e dos 

relacionamentos de quem tomava conta das lavanderias.

 Um novo incêndio na favela do Nove expôs a desorganização e precariedade em 

que vivem estas famílias e, na retomada da construção dos barracos, observamos, da mesma 

forma evidenciada nas lavanderias, a reprodução das relações de poder que ali se dão.

 Nos dois casos, a lavanderia e os incêndios, o gerenciamento das lavanderias e a 

ocupação dos barracos queimados, deu-se pela decisão e na força dos grupos dominantes.

 Na sede, o trabalho com os alunos mais desorganizados fez com que empreen- 

dêssemos novas ações em 2014, somando ao trabalho psicoterapêutico realizado pela 

Oficina dos Sentimentos um plantão pediátrico mensal e avaliações psiquiátricas e 

neuropsicológicas. Procuramos intensificar nosso contato com a Unidade Básica de Saúde 

Parque da Lapa, participando de reuniões das equipes que atendem o mesmo público do 

Ateliê para envidarmos esforços conjuntos no cuidado das famílias com maiores dificuldades.

 As “Terças Culturais”, atividades de cinema e apresentações de grupos musicais 

para os nossos alunos e abertas ao público em geral, fomentam nosso desejo de que o 

Ateliê propicie o encontro de diferentes projetos e classes sociais. Recebemos alunos da 

Fábrica de Cultura de Vila Curuçá e Sapopemba e esperamos continuar esta relação. Neste 

mesmo movimento, a Oficina de Tipografia recebeu durante todo o segundo semestre 

alunos do ensino médio do Colégio Santa Cruz, que ali realizaram atividades juntamente 

com alunos do Ateliê. 

Recomeçar 
do nada
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nos ateliês em que cada criança está envolvida, mas focaremos também nas atividades 

básicas do uso dos programas Word e Excel e continuaremos dando ênfase às pesquisas 

e aos trabalhos na internet. Faz tempo que estamos moendo estas ideias e que nos 

cobram posturas menos subjetivas, mas sabemos que o processo de desenvolvimento do 

conhecimento e da capacidade produtiva de uma criança é muito delicado. Esperamos 

estar atentos para não deixar passar do ponto decisões que são muito importantes.

 Uma última questão a destacar é que em escolas, de modo geral, três temas são 

razão de embates e discussões: sexo, droga e furtos. Acreditamos que temos conseguido 

bons resultados no tratamento dos problemas de sexualidade e uso de drogas. Entretanto, 

embora sejamos firmes com furtos e roubos, o ambiente de nossos alunos é bastante 

permissivo e o furto, completamente banalizado em seu cotidiano.

Os alunos que deixam o Ateliê 

 Passamos a ter formalmente a preocupação com qual instrumental profissional 

nos deixam nossos alunos aos 17 anos. Em cada relatório faremos disso um ponto. Nesse 

ano, 7 alunos formaram-se no Ateliê com excelente bagagem, apesar de alguns ainda 

estarem defasados na relação idade-série escolar. Autonomamente, procuraram cursos 

de línguas e cursos técnicos fora do Acaia. Uma das alunas continuará seus estudos no 

Centro de Estudar Acaia Sagarana, 3 seguirão em cursos técnicos: 1 em design gráfico e 

2 na área de logística no Colégio Santa Cruz. Os 3 demais formandos ainda precisarão 

terminar o ensino médio, mas 2 deles possuem habilidades para execução de trabalhos 

em artes visuais e já participam de trabalhos com os grupos XiloCeasa e Olhares do Beco. 

A outra aluna nos procurou com a ideia de continuar no Ateliê em 2015 para cursar 

a Oficina de Estudar e se preparar para os exames vestibulares do final do ano. Outro 

ponto a destacar é que, mesmo encerrando o período oficial, ou seja, até que completem 

18 anos, os ex-alunos mantêm contato conosco, procurando orientação e muitas vezes 

nossa ajuda para se organizarem nas atividades futuras. Por exemplo, dois alunos que se 

formaram em 2013 e participaram dos cursos de vídeo no Ateliê, precisaram no primeiro 

semestre de 2014, de suporte para os desafios propostos na seleção para o Instituto Criar 

de TV e Cinema. Conseguiram passar nas diversas fases do processo e estão cursando 

Maquiagem e Câmera.

 Estreitamos a parceria com a OBB, cedendo as dependências do Instituto Acaia 

para as atividades do projeto Velame – oficinas de capacitação para jovens de diversas 

classes sociais para uma aventura de redescobrir a cidade de São Paulo e colocar a mão na 

massa para mudar suas comunidades ou suas cidades para melhor. 

 Conseguimos um trabalho conjunto com a DRE – Diretório Regional de Ensino de 

Pirituba. Mudanças na EMEF Dilermando Dias dos Santos, que recebe a grande maioria dos 

nossos alunos, apontam para um ano de parceria e realizações conjuntas. A aproximação 

com as outras escolas frequentadas pelos meninos – Reynaldo Porchat, Boa Nova, Di 

Cavalcanti, Manuel Ciridião Buarque, Architiclino Santos e Anhanguera – também foi 

importante.

 Firmamos convênio com o Fundo Social de Solidariedade do Governo do Estado 

de São Paulo, para início em 2015, da Escola de Moda.

 De todo o ano de 2014, uma reflexão fica ainda por se desenvolver. Sabemos 

do que não foi feito, daquilo que estas crianças e adolescentes deixaram de viver e que 

é essencial para o bom desenvolvimento humano. São vínculos fortes, concentração, 

desenvolvimento da capacidade de refletir, pensar em etapas, se alimentar corretamente, 

cuidar da saúde pessoal, etc. Mas, mesmo com todo este trabalho, ainda não é suficiente 

para que consigam ingressar no mercado de trabalho, para que tenham independência. 

 É o caso de oferecermos para meninos muito jovens cursos de caráter estritamente 

técnico? Conseguimos fazer isso sem ferir nossos princípios? Existem muitas ofertas de 

cursos técnicos para meninos a partir de 15 anos, quando a distância entre o que se 

deveria saber e o que se sabe já é quase irreversível. Seria o caso de oferecermos cursos 

técnicos rápidos para adolescentes de 12 anos, no caso do Ateliê, logo que ingressam no 

período da tarde?

 Outro ponto sobre o qual nos debruçamos é a questão das aulas de informática. 

Sempre tivemos a ideia de que a aquisição dos conhecimentos básicos nesta área está 

embutida nos ateliês de audiovisual como vídeo (na utilização de programas como Final 

Cut e Photoshop) ou design gráfico e de estamparia (InDesign e Illustrator) ou mesmo 

nos programas para marcenaria (AutoCAD), cujos projetos são muito exigentes. Temos 

dificuldade em acreditar em um curso de informática desvinculado da prática de um 

interesse despertado. Assim, em 2015 iniciaremos, no período da tarde, para adolescentes 

a partir de 12 anos, aulas de informática direcionadas a resolver questões de produção 

As nossas "Terças 
Culturais" são 
diversificadas e 
abertas ao público
 
Você está convidado!



3534

Prêmios e Publicações

Elisa Bracher – 20 de março de 2014 - "Global Communities and Critical Citizenship: Artist-
led Workshop", com participação de Elisa Bracher e Sarah Archdeacon, mediação de Liz Ellis,  
TATE Modern, Londres.

- 22 de março de 2014 - "Global Communities and Critical Citizenship: Citizenship and 
Artists’ Practice", com participação de Elisa Bracher, Sally Tallant e  Lydia Parusol,  TATE 
Modern, Londres.

- 17 de maio de 2014 - "3º Simpósio SP ESTAMPA", com participação de Elisa Bracher, David 
de Almeida e Miriam Tolpolar, no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, Brasil.

- 30 de outubro de 2014 - Palestra "Processos de Escuta e Participação", com Elisa Bracher, 
Jailson de Souza e Silva e mediação de Dayana Leyton, no evento "Seminário Transmuseu: novas 
plataformas de ação para o museu no mundo contemporâneo", MAM-SP.

- 18 de novembro de 2014 - Participação no 7º Seminário Internacional de Bibliotecas 
Públicas e Comunitárias, no Centro de Convenções Rebouças.

Ana Cristina Cintra Camargo – trabalho apresentado no Congresso da FEPAL- Federação 
Psicanalítica da América Latina, realizado em Buenos Aires, set. 2014 "EL MÁS ALLÁ DEL 
DIVÁN: LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA EN LAS REALIDADES DE FICCIONES".

Caroline Florêncio da Silva e Dalila Gonçalvez Luiz – apresentação no SMELP (Seminário de 
Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa) da FEUSP sobre o trabalho da Oficina de 
Estudar 1 / Linguagem e Biblioteca, uma reflexão do trabalho com leitura e escrita no Acaia.

Larissa de Jesus Sousa – aluna do Ateliê Acaia, participou do concurso literário “Pode Pá 
Que É Nóis Que Tá” e foi selecionada para compor antologia de poesia e prosa. O livro foi 
publicado no final de 2013 pela editora “Um por Todos e Todos por Um”.

Luis Henrique de Lira Pereira – aluno do Ateliê Acaia, classificou-se entre as 10 melhores 
estampas no concurso “2º Prêmio Estampa Brasil”, promovido pela Lojas Renner. Sua 
estampa faz parte da 2ª edição do livro “Alma Brasileira” na qualificação “estudante” e sob o 

tema “Verão e Movimento”.

São muitas as 
atividades porque  
são muitos os 
projetos de futuro

Do desenho à 
construção, 
imaginar dá trabalho
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EQUIPE

Direção
Ana Cristina Cintra Camargo

Elisa Bracher

Olga Maria Aralhe

Secretaria Executiva
Patrícia Yanaguisawa

COORDENAÇÃO DE ÁREAS E 
EDUCADORES

Artes
Coordenação: Fabrício de Jesus  

Barrio Lopez

Carlos Augusto do Amaral Sampaio

Flávio Castellan

Gilberto Mariotti (curador)

Guga Szabzon (artista residente)

José Carlos Gianotti

Marco Antonio di Lorenzi Andreoni

Mariana Aiex Jorge

Mariana Bernd 

Ynaiá de Paula Souza Barros

Mônika Debasa (consultoria em 

estamparia) 

Música
Coordenação: Lucas Simões Borelli

Ari Colares dos Santos

Matias Capovilla

Richard Pereira Lopes

Rodrigo Passos Felicíssimo

Gil Jardim (consultoria)

Vídeo
Coordenação: Veronica Lúcia Saenz Davalos

Celso Campos Toledo

Flávio Castellan 

Kenneth Levi Almeida Silva

Primo Filmes (consultoria e assessoria) 

Oficina de Estudar
Coordenação: Daniel Romão da Silva e  

Maria Esther Pacheco Soub 

Beatriz Kagueyama Toth

Carla Wanessa do Amaral 

Caroline Florêncio da Silva

Dalila Gonçalves Luiz

Daniela Lopes Giaquinto

Gustavo Ignacio Duarte

José Modesto Leite Júnior

Juliana Cristina Diniz

Karina Santos da Silva

Lucas Monteiro de Oliveira

Lauro Medeiros de Souza Júnior

Leonel Parente Filho

Maíra Carmo Marquez

Natália Ferreira Campos

Paula Monteiro Takada

Roney Lima do Nascimento

Tania Cristina Souza Borges

Biblioteca
Magno Rodrigues Faria

Heloísa de Almeida Pacheco

Camila Oliveira Ribeiro Bueno

Marcenaria e Matemática
Coordenação: Enio Alex Assunção

Cláudio Shiroma

Daniel Romão

Evander Pereira dos Santos

Lindomar Geraldo dos Santos

Capoeira
André Luiz Maciel Pinto

Culinária
Romilda Benedita Mendes Fernandes 

Costura e Bordado
Ana Cláudia Bento dos Santos

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

Lucialva Valéria Gonçalves Rocha

Martin Schertel Charlone

Neuza Francisca dos Santos Lins

Zilnay Martins dos Santos

Atividades Lúdicas Noturno
Lucialva Valéria Gonçalves Rocha

Oficina Infantil
Simone Baptista dos Santos

Artesãs da Linha Nove
Maria Clemência Viana dos Santos

Bijuteria
Miriam Andraus Pappalardo (assessoria)

Plantão Jurídico
Dra. Sandra Alves Silva

Marina Dantas Allegro (estagiária)

PARCERIAS
Academia de Filmes

Academia Internacional de Cinema

Acampamento de Aventura Go Outside 

Amoreira Comercial Ltda. – EPP

Apiacás Arquitetos

Ateliê Kika Levy Cris Rocha

Auditório Ibirapuera

Beacon School

Bita Encadernações, Caixas e Cerâmicas

Caderno Listrado

Casa do Adolescente – SP

Casa do Artesão de Corumbá

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

Colégio Santa Cruz

Dali Artes e Molduras

Editora 34

Estúdios Quanta

Fazenda do Pinhal

Galeria Estação

Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias

Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro

Instituto Tomie Ohtake

Ivan Vilela

Livraria da Vila

Marcenaria Baraúna 
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Marcenaria da Fazenda

Momento Café

Monika Debasa

OBB (Outward Bound Brasil)

Olimpia Soccer

Panacéia Tear & Patchwork – Atelier 

Panacéia

Perita Manus

Prefeitura Municipal de Corumbá

Projeto Tempo Certo – Alfabetização de 

Adultos 

Ráscal Pizza e Cozinha

Scientia Consultoria

Teresa Dantas

Wheat Orgânicos

SAÚDE
Dermatologia

Drª Eliana Senatore

Drª Mariana Dias

Ginecologia e Obstetricia

Dr. Eduardo Motta

Neuropsicologia

Drª Ivania Pantarotto

Odontologia

Odontologia Sanseverino

Oftalmologia

Drª Alexandra Dezani Soares

Dr. Ronaldo Barcellos

Ortopedia

Dr. Eduardo Bracher

Dr. Eduardo von Uhlendorff

Clínica Axis de Coluna

Otorrinolaringologia

Dr. André Duprat

Dra. Roberta Ribeiro de Almeida

Pediatria

Drª Ana Claudia Villela Soares

Psiquiatria

Dr. Fernando Ramos Ashbar

Drª Silvia Maria Arcury

COLABORADORES
Arquitetura
Base 3 Arquitetos Associados

Lorenzo Mammì

Márcia Grosbaun

Sawaya Bracher Arquitetos

Sawaya Engenharia

Una Arquitetos

Advocacia
Dra. Mary Livingston

Toron Torihara e Szafir Advogados

Carmelo Nunes e Guedes Nunes Sociedade de 

Advogados 

Traduções
Just Traduções

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

ARTES 
Aldeia Tekoá Pyau (Aldeia Guarani)

Augusto Sampaio

Flávia Ribeiro

Sidnei Perego

MÚSICA
Banda La Piedra

Banda Sinfônica de Sapopemba (Fábrica de 

Cultura)

Bateria da Torcida do Noroeste

Beto Montag

Demétrius Lulo

Don Pixote

Fernanda Cabral

Josep Mª Aragay Borràs

Julio de Paula

Manu Maltez

Marina de La Riva

OCAM – ECA-USP

Ôctôctô

Quarteto Z

Roda de Choro – Alunos do Deptº de Música da 

USP

Sinfonietta de Vila Curuçá (Fábricas de Cultura)

Vanessa Moreno e Fi Maróstica

Wagner Barbosa

VÍDEO
Danilo Mussolini

Guta Bodick

Luis Dreyfuss

Roberto Augusto

Uli Burtin

DOADORES
Doadores Pessoa Física
Ana Beatriz de Araújo Cintra

Ana Cristina Cintra Camargo

Anna Luiza M. Barros

Candido Botelho Bracher

Daniel Annenberg

Daniela Maria Moreau

Elisa Bracher Franciosi

Ezequiel Grin

Fernão Carlos Botelho Bracher

Filipe Cuvero

Guilherme C. de Araújo Cintra

Heinz Gruber

Helena Carvalhosa

Maria Alice C. M. Gouveia

Maria Alice N. Franciosi

Maria Beatriz Costilhes

Maria Esther Pacheco Soub

Maria Eugenia R. Nobre

Maria Laura B. F. Vilhena

Maria Teresa S. Catalano

Maurício Grin

Milú Villela

Nancy Englander

Paulo Guilherme Aguiar Cunha

Raquel Queiróz F. Franco

Sandra Ramos

Thereza F. Dantas

Thomas Camargo Coutinho 

Doadores Pessoa Jurídica
Amaral Franco e Cintra Z. S. ADV

Acrilex Tintas Especiais S.A.

Brazil Foundation

Colégio Santa Cruz

Consenso A. Patrimonial Ltda.

Editora 34

Fundação Arymax

Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo
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Frequentadores: 36 alunos

Atividades oferecidas 
Aulas de
Biologia
Física
Geografia
História
Língua Portuguesa
Literatura
Matemática
Química

Horário 

Aulas de 2ª a 6ª das 18h às 22h30 e aos sábados, das 8h30 às 17h

De 2ª a 6ª, os alunos têm acesso à sala de aula e aos materiais e equipamentos para 

estudar a partir das 14h.

Carga horária semanal
28 horas de aulas e atividades 

Na sala de aula há 15 computadores conectados à internet disponíveis para uso 

dos alunos.

Início das atividades
Fevereiro de 2005

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.  

 

1. Visita ao Catavento Cultural
2. Estudo autônomo à tarde
3. Alunos trabalhando em grupo

1 2

3

Centro de Estudar Acaia Sagarana
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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, em uma etapa dos 

estudos para grande 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.

O curso do Centro de Estudar Acaia Sagarana

 O foco central do nosso trabalho está no desenvolvimento da autonomia para 

estudar. Isso significa ajudar os alunos a tomarem uma série de decisões, nem sempre 

fáceis, vinculadas à opção pelo estudo, à persistência e ao esforço e também ajudá-

-los a desenvolver as estratégias e as competências necessárias para isso. As decisões 

se colocam aos alunos o tempo todo: na leitura de um texto difícil, na resolução de 

equações complexas, ao testar hipóteses, errar, conviver com a dúvida. Embora pareçam 

ações simples, são elas que dificultam o avanço para muitos dos alunos. Por exemplo, ao 

se depararem com textos difíceis, muitos se dispersam e desistem sob o argumento "Eu 

não consigo compreender. Eu sou ruim nessa área!". A persistência diante da dificuldade, 

do "não saber", é decisiva e precisa ser exercitada, desenvolvida, ampliada para gerar a 

autonomia dos estudos. Muitos alunos chegam ao Centro de Estudar Acaia Sagarana sem 

a experiência de longos períodos de estudo e com uma representação fixa de que "são 

bons" em algumas disciplinas e áreas do conhecimento e "não são bons" em outras, 

como se fossem características inatas. Uma das nossas tarefas é justamente conduzir 

um processo de aprendizagem que dissolva esta falsa imagem, dando lugar a outra que 

evidencia que todos podem aprender! Outra de nossas tarefas é imprimir um ritmo de 

estudo que exija dos alunos uma atividade cotidiana na qual ele se sinta permanentemente 

desafiado. Propomos atividades que exigem tanto trabalhos  individuais como em grupo – 

é muito importante que cada um conheça seu ritmo e sua forma de estudar, que aprenda 

procedimentos de estudo adequados a cada momento ou aprendizagem requerida e que 

seja capaz de aprender tanto em grupo como individualmente. Para isso, oferecemos 

uma série de condições aos alunos: aulas minuciosamente planejadas passo a passo, com 

desafios precisos e ajustados aos nossos objetivos de aprendizagem; lições de casa que 

complementam a atividade dada em classe e que serão necessárias para a continuidade 

da aula seguinte; sala de aula disponível para o estudo no período da tarde, a partir 

das 14h, com monitores e materiais e equipamentos para estudo; aulas específicas de 

estudo, para que o aluno possa ser observado pelos professores ao estudar e receber uma 

orientação direcionada para que melhore seu aproveitamento. Além disso, o currículo 

do curso é minuciosamente construído com parte dos conteúdos trabalhados em classe 

e parte objeto de trabalho autônomo, ou seja, o currículo é pensado de forma a que os 

alunos tenham que realizar parte das aprendizagens fora da sala de aula. Esta é uma 

Experimento de 
Biologia

Apresentação em aula Experimento de Física
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vivência necessária para o desenvolvimento da autonomia de estudo. Mas, para que isso 

seja uma realidade, é necessária a contrapartida de cada um: o investimento no estudo, 

a coragem e a disposição de enfrentar textos difíceis, equações complexas, relações entre 

conhecimentos de diferentes naturezas. E é na superação de limites (que na maioria das 

vezes parecem intransponíveis aos olhos deles) que os alunos vão construindo uma nova 

forma de aprender, que será decisiva na disputa por uma vaga nas universidades de 

excelência do país.

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

que permite conhecer seu perfil 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 18h às 22h30, de segunda a sexta-

-feira, e, aos sábados, das 8h30 às 17h. Em julho é realizado um trabalho de campo mais 

extenso. Nos últimos anos foi possível realizá-lo na região do Pantanal mato-grossense-

-do-sul (2011 a 2013) ou do Vale do Ribeira (2014). Os alunos passaram entre 8 e 10 dias 

conhecendo a região, seus moradores, sua cultura, sua biodiversidade e aprendendo um 

pouco mais sobre a realidade dessas regiões. No Pantanal temos uma condição excepcional: 

os alunos são sempre recebidos pela equipe do Acaia Pantanal, núcleo do Instituto Acaia, 

que cuida de toda a logística de estada, 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 e que tenham feito toda a escolaridade 

em escolas públicas regulares. Para participar, os alunos devem ter disponível o período 

integral – 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.  

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 possuam 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 a pontuação mínima exigida 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 específica.

 Entramos em contato com aproximadamente 18 escolas e 2.800 alunos do terceiro 

ano do ensino médio e as inscrições para o processo seletivo são realizadas nas escolas, 

que nos enviam a lista dos alunos inscritos. Num primeiro momento, a maioria dos alunos 

se interessa pelo nosso curso. No entanto, quando explicitamos as exigências referentes 

à frequência e pontualidade, a maioria desiste. Dos 2.800 alunos contatados, em torno 

de 400 alunos se inscrevem, mas apenas 200 alunos, aproximadamente, comparecem à 

prova da primeira fase. Destes, comumente 90% são aprovados para a segunda fase, ou 

seja, em torno de 180 alunos, dos quais apenas 150 comparecem à prova.  

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

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

segunda a sexta-feira, aulas aos sábados, presença obrigatória, pontualidade, exigência 

de estudos e tarefas extraclasse. Para muitos alunos, a tarefa de estudar em casa e a 

dedicação de grande parte 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 de 

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 início 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 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 significativa procuramos corresponder remunerando nossos 

professores com salários compatíveis aos das melhores escolas de São Paulo.

Orientação em aula Trabalho de campo no Vale do Ribeira
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Resultados

 Desde o início, de 2005 até o momento, 369 alunos foram atendidos no curso 

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

Anglo. Destes, 217 alunos (58,81%) ingressaram em universidades públicas e 41 (11,11%) 

em universidades particulares de excelência, resultando em um total de 257 alunos ou 

69,92% dos alunos matriculados em boas universidades.

369 alunos atendidos de 2005 a 2014

 Em 2014, acabamos o ano com 33 alunos. Destes, tivemos 23 alunos que 

ingressaram nas universidades públicas e 1 em universidade particular de excelência, 

totalizando 24 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.

 Da turma de bolsistas do Anglo de 2014, 61% dos 18 alunos atendidos foram 

aprovados nas universidades públicas ou particulares de excelência. Tivemos 6 alunos que 

prestaram para medicina e, embora tenham passado para a segunda fase, não foram 

aprovados e farão cursinho novamente. 

217
58,81%
aprovados nas 
universidades públicas

41
11,11%
aprovados em 
universidades
particulares de 
excelência

67
18,16%
aprovados em outras
faculdades particulares

26
7,05%
fazendo cursinho

15
4,07%
não estuda3

0,81%
não encontrado

Os Motivos

 O Centro de Estudar Acaia Sagarana nasceu da percepção de que há 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 87,2%1 dos alunos de ensino médio matriculados nas escolas públicas. 

No estado de SP são 85,4% e apenas 26,9% dos aprovados no vestibular da Fuvest em 

20142 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 escolas 

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

exemplo o vestibular da Fuvest, ao compararmos a quantidade de inscritos de escolas 

públicas e particulares, temos uma relação muito diferente da realidade das matrículas 

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 

(98.418 alunos de escolas particulares e 65.233 de escolas públicas3).

 A exclusão dos alunos de escolas públicas 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.  

  1 Fonte: Censo Escolar 2013/INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
Na data da publicação deste relatório, ainda não havia sido divulgado o censo de 2014. 
   2 Fonte: http://www.fuvest.br. 
   3 Fonte: Fuvest 2014.
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 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 o próprio sistema educacional, que se vê privado da 

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

 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 têm como parte de seu projeto de vida a continuidade dos estudos. No entanto, 

ao longo do ano e diante das 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 início 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 ampla dedicação 

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 média, 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 

Visita ao Catavento 
Cultural

Visita ao Museu de 
Arte Contemporânea 
(MAC USP)
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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 a ocasião em que 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. Nessa 

fase, os alunos com frequência ficam desanimados diante do grau de dificuldade das 

provas e exigem uma atenção maior. Nossa equipe é bastante requisitada 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 

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 início 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 potência nos alunos. É 

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

tomarem 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. 

Palestra de abertura do 
Simpósio de Estudos do Vale 
do Ribeira

Experimento de 
Química

Alunos em aula Estudo autônomo à 
tarde
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O que fazemos 
 No intuito de contribuir para o desenvolvimento humano e social do Pantanal  

por meio de ações educativas integradas à preservação do bioma, o Acaia Pantanal realiza 

um conjunto de atividades voltadas a crianças, adolescentes e adultos moradores da 

beira do rio Paraguai, próximo à Baía do Castelo e à Serra do Amolar, na zona rural de 

Corumbá, MS.

Frequentadores
81 crianças e adolescentes

44 famílias

6 escolas rurais da região das águas

50 pesquisadores, visitantes e alunos de faculdades

Atividades oferecidas
Escola Jatobazinho

Oficinas Jatobazinho

Alunos Bodoquena

Comunidade de Aprendizagem

Relações com a Comunidade

Atividades Complementares

Início das atividades
Janeiro de 2008Ler, hábito 

poderoso 
que permite 
aos alunos 
ribeirinhos 
conhecer 
mundos e 
ideias

Acaia Pantanal
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Fonte: FRANCO, José Luiz de Andrade; DRUMMOND, José Augusto et al. "Biodiversidade e ocupação humana 

no Pantanal mato-grossense – Conflitos e oportunidades".

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 

Baía do Castelo e a Serra do Amolar, município de Corumbá, MS.

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

geográfico. 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-rio, separadas umas das outras. Nesse 

contexto, verifica-se um baixo índice de desenvolvimento humano e social, que inclui 

a baixa escolaridade e o alto índice de analfabetismo, a prática de atividades ilícitas e 

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.

Introdução
 O Acaia Pantanal desenvolve ensino escolar formal e também atividades 

socioeducativas, estimulando a sociabilidade, conhecimentos, habilidades e competências 

exigidas na vida cotidiana e a formação para o pleno exercício da cidadania.

 Em 2014 as atividades foram repensadas e reestruturadas numa nova lógica de 

complementaridade. Redirecionando os esforços a partir de um foco central – a Escola 

Jatobazinho – foi estabelecido um conjunto de ações que contempla as seguintes 

atividades: Escola Jatobazinho, Oficinas Jatobazinho, Alunos Bodoquena, Comunidade 

de Aprendizagem, Relações com a Comunidade e Atividades Complementares.

Principais atividades 
desenvolvidas pela população

coleta de iscas  
85,48%

pesca 

74,19%

agropecuária 

20,97%

Renda mensal das famílias

até 1 salário mínimo 

74,20%

mais de 1 salário mínimo 

16,10%

não sabe/
não informou

9,70%

“O mundo não foi 
feito em alfabeto. 
Senão que primeiro 
em água e luz. 
Depois árvore.” 
Manoel de Barros
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 A Orquestra Corumbaense de Viola Caipira, o Projeto Peão Boiadeiro, a Escola 

Itinerante e Fortalecimento de Políticas Públicas eram 4 ações que vinham sendo 

desenvolvidas pelo Acaia Pantanal e que foram concluídas em 2014.

 A Orquestra Corumbaense de Viola Caipira, criada pelo Acaia Pantanal em 2011, 

teve um importante parceiro em 2014: o SESC Corumbá. Durante a parceria ficou clara a 

possibilidade de maior crescimento da orquestra caso se tornasse uma atividade vinculada 

formalmente ao SESC. Desta forma, em novembro de 2014 a OCVC foi desligada do 

Acaia Pantanal e oficialmente entregue ao SESC.

 O projeto Peão Boiadeiro foi finalizado após conclusão do curso dos últimos 3 

alunos matriculados. Este projeto, que durou 2 anos, foi bastante significativo por ter 

oferecido oportunidade de formação profissional a jovens de baixa escolaridade, numa 

atividade muito valorizada pela cultura pantaneira. Como houve aumento na possibilidade 

de continuidade dos estudos para os jovens ribeirinhos na região, a demanda do projeto 

diminuiu muito e ele foi encerrado em meados de 2014.

 Foi concluído o trabalho da Escola Itinerante que, durante 2 anos, dedicou-se à 

alfabetização de jovens e adultos ribeirinhos. Em dezembro de 2014 a Escola Itinerante 

avaliou e aprovou 16 alunos no segundo ano do ensino fundamental, com graduação e 

diplomação confirmadas pela Secretaria de Educação de Corumbá. Os demais ribeirinhos 

analfabetos não manifestaram interesse em ser alfabetizados, levando à finalização 

deste projeto. 

 Por fim, outra ação que vinha sendo desenvolvida pelo Acaia Pantanal e também 

foi finalizada em 2014 foi a ação de Fortalecimento de Políticas Públicas. Em 2014 o 

Acaia Pantanal reviu sua estratégia de relacionamento institucional e optou por apenas 

apoiar as iniciativas de conselhos municipais, não participando mais de representação 

nestes conselhos.

 Desta forma, a reestruturação de atividades permite a concentração de esforços 

num conjunto de ações enriquecido com a complementariedade de esforços de atividades 

relacionadas. A principal atividade, em torno da qual as demais atividades se agrupam, é 

a Escola Jatobazinho. 

Assista: Vida de ribeirinho – reportagem veiculada pelo SBTMS 2013.Projetos concluídos, 
cujos participantes 
conquistaram novos 
horizontes
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Escola Jatobazinho e Oficinas Jatobazinho

 A Escola Jatobazinho é uma escola de Ensino Fundamental I, com classes seriadas 

de primeiro ao quinto ano. A Escola Jatobazinho é fruto de parceria público-privada com 

a Prefeitura de Corumbá-MS, fazendo parte da estrutura municipal das Escolas das Águas. 

A Escola Jatobazinho é vinculada à Escola Municipal Rural Polo Paraguai Mirim. A parceria 

com a Secretaria de Educação de Corumbá confere à Escola Municipal Rural Extensão 

Jatobazinho grande autonomia na gestão escolar, aliada ao íntimo acompanhamento das 

atividades pelo poder público.

 A Escola Jatobazinho funciona em regime de alternância – proposta implantada 

em áreas rurais que mescla períodos em regime de internato na escola com outros em 

casa. Para que as crianças ribeirinhas pudessem frequentar a escola havia a necessidade 

de estabelecer um regime diferenciado. 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 de suas casas.

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

Pantanal encontrou na Fundação Bradesco 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. 

 Conciliou-se o ensino formal desenvolvido pela Escola Jatobazinho com uma 

base diversificada desenvolvida no contraturno. A base diversificada foi estruturada em 

diferentes oficinas, através da metodologia de projetos, na unidade Oficinas Jatobazinho. 

O escopo de ação das oficinas é trabalhar habilidades e competências exigidas na vida 

cotidiana e para o exercício da cidadania através da ampliação de repertório cultural, 

sociabilidade, conhecimentos e valores.

 Com estas duas unidades integradas, a Escola Jatobazinho e as Oficinas Jatobazinho, 

é possível oferecer uma formação completa, bem como acelerar o processo educativo. 

A aceleração permite ao aluno avançar num mesmo ano letivo 1 ou 2 anos escolares, 

diminuindo a defasagem idade/ano existente, para que o aluno forme-se no quinto ano 

com no máximo 11 anos de idade. Em 2014, 4 alunos foram acelerados.

"Era o menino e os 
bichinhos. Era o menino 
e o sol. O menino e o 
rio. Era o menino e as 
árvores." Manoel de Barros
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 A criação de uma educação de excelência por estas duas atividades – Escola 

Jatobazinho e Oficinas Jatobazinho – permitiu que muitas crianças pudessem dar 

continuidade aos estudos, após a conclusão do quinto ano do ensino fundamental, na 

Escola de Bodoquena, da Fundação Bradesco, no município de Miranda. Ser admitido 

na Escola de Bodoquena a partir do sexto ano só é possível após aprovação em processo 

seletivo bastante disputado.

 A Escola Jatobazinho e as Oficinas Jatobazinho desenvolvem seus trabalhos na 

Fazenda Jatobazinho, localizada em área isolada, de difícil acesso, situada às margens do 

rio Paraguai, a 90 km ao norte da cidade de Corumbá (MS), onde só é possível chegar de 

barco ou em avião de pequeno porte. 

  Com o apoio da Prefeitura de Corumbá na cessão de barcos-escola, é possível aos 

alunos retornarem para casa todos os fins de semana, além dos retornos nos recessos e 

nas férias.

Distribuição de dias letivos, recessos escolares e férias

período letivo

23 dias

42 dias

42 dias

52 dias

48 dias

208 dias 
letivos

adaptação

1º bimestre

2º bimestre

3º bimestre

4º bimestre

fins de semana

5 dias

7 dias

8 dias

9 dias

8 dias

recesso/férias

31 dias

7 dias

15 dias

21 dias

15 dias

31 dias

37 dias aos 
fins de semana

120 dias de 
recesso e férias

Educação formal e não formal, práticas de 
uma escola integral

O dia a dia na Escola e Oficinas Jatobazinho

6h às 7h - despertar - nos alojametos masculino e 

feminino dois monitores acompanham o despertar dos 

alunos, banho, escovação de dentes e o vestir;

7h às 8h - café - acompanhados pelos monitores os 

alunos tomam o café da manhã;



17h às 18h - atividades recreativas - momentos 

de atividades recreativas com jogos de campo, piscina e 

caminhadas; 

18h às 19h - cuidados pessoais - junto com os 

monitores os alunos recebem orientação de cuidados 

pessoais com atividades como banho, corte de unhas e 

cabelo e escovação de dentes;

19h às 20h - jantar - com cardápio variado e 

balanceado;

20h às 21h - atividades recreativas - com 

cinema, leitura de livros e jogos de tabuleiro;

21h às 6h - repouso - horário de descanso 

acompanhados pelos monitores.

8h às 12h - aulas - em salas de aulas são 

desenvolvidas as disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Inglês, 

Educação Física e Reforço Pedagógico e Aceleração;

12h às 13h - almoço - com cardápio variado e 

balanceado; 

13h às 17h - oficinas - em salas de aulas e em 

campo são desenvolvidas os projetos de Oficina Agrícola, 

Oficina de Artesanato, Oficina de Expressão Corporal, 

Oficina de Informática e Assembleia de Alunos;

6766
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 Manter atividades 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. A Fazenda 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 4 barcos que se revezam 

no deslocamento da equipe, de alunos, de alimentos e de materiais de consumo. No ano 

de 2014 implantamos uma câmara fria, com um conjunto de geradores independentes, 

que permite o armazenamento de alimentos por um prazo maior.

 Abaixo quadros de Matriz Curricular e Base Diversificada com o número de aulas 

e encontros.

 Ao todo frequentaram a Escola e as Oficinas Jatobazinho, em 2014, 61 alunos.  

Ao longo do ano tivemos algumas desistências de alunos e alguns ingressos. Concluíram 

o ano letivo na escola 58 alunos, com taxa de 100% de aprovação.

componentes

Matriz Curricular

Língua Portuguesa 

Matemática

História 

Geografia

Ciências 

Educação Física  

Inglês 

Reforço Pedagógico e 
Aceleração

aulas 

semanais

6

6

3

3

4

3

1

3

número de alunos em 2014

Matriculados

Desistentes

Acelerados para ano subsequente

Acelerados oriundos de ano antecedente

Aprovados

1º 
ano

14

14

2º 
ano

20

-1

19

3º 
ano

12

-1

-2

+1

10

4º 
ano

7

-2

-1

+2

6

5º 
ano

8

+1

9

total

61

-3

-4

+4

58

Base Diversificada

oficinas

Agrícola

Artesanato

Expressão Corporal

Formação Cidadã

Iniciação Esportiva

Assembleia de Alunos

Cuidados Pessoais

Jogos e Recreação

aulas 

semanais

6

6

3

3

4

3

1

3

“Que a importância 
de uma coisa há 
que ser medida 
pelo encantamento 
que a coisa produza 
em nós.” 
Manoel de Barros
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 Dos 9 alunos que se formaram no quinto ano, em 2014, 2 alunas encontravam-

-se na faixa de idade permitida para inscrição no processo seletivo de 2015 do sexto 

ano do ensino fundamental da Escola de Bodoquena da Fundação Bradesco. As duas 

alunas foram aprovadas no processo seletivo mas apenas uma delas decidiu estudar na 

escola da Fundação Bradesco. Assim, em 2015, 1 aluna dará continuidade aos estudos 

na Fundação Bradesco, 5 alunos continuarão os estudos na zona urbana de Corumbá e 3 

alunos permanecerão na região das águas frequentando outra escola municipal, a Escola 

Municipal Polo Paraguai Mirim. 

 Uma mudança importante ocorrida em 2014 foi a divisão da função de 

coordenador da Escola Jatobazinho em dois cargos distintos: um coordenador pedagógico 

e um coordenador administrativo. Com o apoio da Secretaria de Educação de Corumbá 

mais um educador foi contratado de modo a melhor apoiar o aumento de 20 vagas de 

2013 para 2014.

 Para aperfeiçoamento das atividades em 2014 foram incorporadas novas assessorias 

para a base diversificada, especialmente para a Oficina de Artesanato e Oficina de Expressão 

Corporal, além das atividades de Iniciação Esportiva. As assessorias pedagógicas da Fundação 

Bradesco, através do Programa Educa+Ação, e da assessora especial Silvia Juhas foram 

mantidas. Outras parcerias com atores diversos, referências culturais e educacionais locais, 

permitiram maior riqueza nas ações socioeducativas.

Assessoria
Pedagógica

Fundação Bradesco

Silvia Juhas

Assessoria 
Oficinas

Grupo Experimental de 

Truques Teatrais

PROESCA

UFMS

Casa Massa Barro

Escola e Oficinas 
Jatobazinho

2 coordenadores

5 professores

2 monitores

1 assistente social

2 cozinheiros

1 lavadeira

2 faxineiras

3 funcionários de campo

Parceiros

Secretaria de Educação

Secretaria de Saúde

Secretaria de Assistência Social

Marinha

3º Grupamento de Bombeiros

Programa Povo das Águas

SESC

Fazenda Caiman

Muhpan

Polícia Militar Ambiental

Casa de Ensaio

Lab Arqueológico do Pantanal

Restaurante Ráscal

O Acaia Pantanal estimula a formação docente 
na prática pedagógica e o intercâmbio entre 
profissionais de escolas pantaneiras

 Para viabilizar as atividades desenvolvidas e para atender ao aumento da capacidade 

instalada, o Acaia Pantanal concluiu as obras de adequação dos espaços de alojamento 

de funcionárias operacionais, cozinha, lavanderia e biblioteca/brinquedoteca, dormitório 

de visitantes, cozinha pedagógica e Ateliê. Para o ano de 2015 estão previstas as obras de 

construção do dormitório dos professores e dormitório de coordenação. Todas as obras 

são acompanhadas pelo IMASUL – Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul.

Assista: Video da Unesco "Deconstructing Barriers".
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Estímulo à geração 
de renda através 
de capacitação de 
adultos

Alunos Bodoquena
 Ao verificar que alunos egressos da Escola 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. Criou-se uma estrutura de 

apoio social, pedagógico e logístico aos ex-alunos. Em 2014 foram apoiados 20 alunos 

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

de orientação socioeducativa. De 2013 a 2014 houve um aumento de 30% de alunos 

ribeirinhos que deram continuidade aos estudos na Fundação Bradesco. 

Comunidade de Aprendizagem
 Iniciado em 2013, o grupo Comunidade de Aprendizagem participou de 3 das 

5 capacitações realizadas pelo Acaia Pantanal em 2014. Professores e coordenadores 

das escolas da região das águas e entorno – Jatobazinho, Paraguai Mirim, Barra de São 

Lourenço, Instituto Santa Mônica, Fazenda Caiman e Fazenda São Bento – reuniram-

-se para troca de experiências e capacitação pedagógica. O tema central de 2014 foi o 

desenvolvimento de planejamento de aulas e atividades avaliativas. Foram cerca de 264 

horas de capacitação presencial e 244 horas de capacitação à distância. Das 5 capacitações 

realizadas em 2014, 2 delas foram em São Paulo-SP, o que permitiu uma intensa agenda 

cultural (com visitas a exposições, museus, teatros e cinemas) em paralelo a uma também 

intensa agenda de formação pedagógica. 

Relações com a Comunidade
 Com a conclusão de 4 projetos em 2014 o serviço social passou a dedicar mais 

tempo às famílias dos alunos da Escola Jatobazinho através de apoio social e administrativo 

para obtenção de documentos e acesso a benefícios sociais governamentais, além de 

ações de acolhimento, amparo e orientação em casos de desamparo social.

 Em 2012 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 

pelo Acaia Pantanal, que vem buscando formas de comercialização. Em 2014 ficaram 

prontas as instalações do Ateliê. Com um espaço estruturado, iniciamos curso de Corte 

e Costura a fim de agregar mais valor ao trabalho do bordado, com corte e costura de 

novas peças. 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 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.

documentos obtidos

Cartão SUS

CPF

RG

Transferência Escolar

Declaração Escolar

Certidão de Nascimento

Unidades

14

6

6

4

3

1

44 famílias ribeirinhas 
cadastradas

37 cadastradas 
em 2013

7 cadastradas 
em 2014

Assista: Bordado é fonte de renda de pantaneiras durante piracema – 
reportagem veiculada pelo SBTMS 2013.
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Premiações
Teresa Bracher – 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.

 Além da atenção às mães, focamos também nas demandas dos pais. Muitos 

ribeirinhos motorizam suas canoas e pequenos barcos com um motor apelidado de 

“rabeta”. O motor rabeta ocupa pouco espaço no interior do barco, é leve, fácil de 

operar, consome pouco combustível, possui baixa potência e manutenção simples. O 

Acaia Pantanal, verificando a dificuldade de manutenção dos motores dos barcos por falta 

de conhecimento deste tipo de motor, realizou o curso de mecânica de “rabetas” para 10 

participantes. 

Atividades Complementares
 O Acaia Pantanal é importante referência 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 mantém 

parceria para atendimento médico e odontológico realizado em visitas bimestrais pelo 

Navio Hospital Tenente Maximiliano. Realizando uma ponte entre a população ribeirinha 

e órgãos responsáveis pela prestação de serviços públicos, bem como pela defesa de 

nossas fronteiras, do nosso patrimônio natural e de segurança, o Acaia Pantanal colocou 

suas instalações à disposição para apoio logístico das Secretarias Municipais de Educação, 

Saúde e Assistência Social, Programa Povos das Águas, Embrapa, IBAMA, IMASUL, Polícia 

Militar Ambiental, Polícia Federal, dentre outros.

 O Acaia Pantanal, como integrante de um esforço conjunto entre várias organizações 

em prol da conservação do Bioma Pantaneiro, dá apoio logístico aos membros da Rede 

de Proteção e Conservação da Serra do Amolar – RPCSA. O Acaia Pantanal participa 

das reuniões mensais do Comitê Gestor e das reuniões anuais do Comitê Estratégico da 

RPCSA. A RPCSA representa a união de esforços de instituições privadas, governamentais 

e organizações da sociedade civil para atuar de forma conjunta na proteção da região da 

Serra do Amolar. São membros da RPCSA: Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense, 

Fundação Ecotrópica, Instituto Homem Pantaneiro, RPPN Engenheiro Eliezer Batista, 

Fazenda Santa Tereza e Acaia Pantanal.

“Tenho o privilégio de 
não saber quase tudo. 
E isto explica o resto” 

Manoel de Barros
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Demonstrações Contábeis 
em 31 de dezembro de 2014 

e relatório dos auditores 
independentes1  

1  As Notas Explicativas estão disponíveis no site do Instituto Acaia: www.acaia.org.br
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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 2014 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 

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 2014, 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, 30 de março de 2015

 PricewaterhouseCoopers

 Auditores Independentes

 CRC 2SP000160/O-5

 Washington Luiz Pereira Cavalcanti

 Contador C

 RC 1SP172940/O-6
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
Em reais

Ativo
 

Circulante
 Caixa

 Banco conta-movimento (Nota 4)

 Aplicações financeiras (Nota 5)

 Valores a receber 

 Adiantamento a fornecedores

 Adiantamento de férias

 Outros créditos

 Estoque de mercadorias

 

 

Não circulante
 Imobilizado (Nota 6)

 

Total do ativo

Passivo e patrimônio social

Circulante
 Contas a pagar (Nota 7)

 Obrigações trabalhistas e previdenciárias

 Obrigações tributárias

 Outras obrigações (Nota 7) 

 

 Total do passivo
 

Patrimônio social 
 Superávit acumulado

 Déficit do exercício 

 Total do patrimônio social

Total do passivo e patrimônio social

2014

2.557

141.225

158.017

17.299

87.107

152.090

17.149

17.068

592.512

3.710.858

4.303.370

2014

202.401

312.668

13.241

3.712.940

4.241.250

92.199

   (30.079)

62.120

4.303.370

2013

3.273

191.072

234.748

5.138

50.180

148.373

12.935

14.171

 

659.890
 

 

3.287.812

 

3.947.702

2013

285.312

320.099

14.374

3.235.718

3.855.503

 1.087.430

(995.231)

 

92.199

3.947.702
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Demonstração do superávit / (déficit) e das variações patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

Demonstração das mutações do patrimônio social
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

Receitas
 Doações de pessoas físicas (Nota 8) 

 Doações de pessoas jurídicas (Nota 8)

 Doações do FUMCAD (Nota 9(a))

 Doações de projetos específicos (Nota 9(b))

 Receitas financeiras

 Receitas de venda de mercadorias

 Trabalhos voluntários (Nota 13)

 Outras receitas operacionais (Nota 10)

 

 

Despesas com atividades sociais (Nota 11(b))

 Despesas com pessoal (Nota 13(b))

 Despesas gerais e administrativas (Nota 13(a))

 Despesas tributárias

 Despesas financeiras

 Despesas com depreciação e amortização

Superávit/(déficit) do exercício 
 
Patrimônio social no início do exercício
 

Superávit / (déficit) do exercício 
incorporado ao patrimônio social
 
Patrimônio social no fim do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2012
 Déficit do exercicio

Saldos em 31 de dezembro de 2013
 Déficit do exercicio 

 

Saldos em 31 de dezembro de 2014

2014

8.280.600

577.617

 -

291.168

57.839

56.804

48.357

32.709

 

9.345.094

 

 

(4.080.355)

(4.724.720)

(64.782)

(18.067 )

(487.249)

 

(9.375.173)

 

(30.079)

 

92.199

 

(30.079)

62.120

Superávit/   
déficit 

acumulado

1.087.430

           (995.231)

92.199

 (30.079)

62.120

2013

5.759.893

777.672

688.980

99.451

65.395

30.743

44.775

34.857

 

7.501.766

 

 

(3.626.262)

(4.446.388)

(58.576)

(14.363)

(351.408)

 

(8.496.997)

(995.231)

1.087.430

 

(995.231)

92.199

Total

1.087.430

           (995.231)

            92.199

 (30.079)

62.120



88 89

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

Fluxos de caixa das atividades operacionais
 

Déficit do exercício 

Ajustes
   Depreciação e amortização

Resultado ajustado do exercício

   (Aumento)/diminuição em outros valores a receber

   (Aumento)/diminuição em adiantamento a fornecedores

   (Aumento)diminuição em adiantamento de férias

   (Aumento)diminuição em estoques

   (Aumento)/diminuição em outros créditos

   Aumento/(diminuição) de contas a pagar

   Aumento/(diminuição) de obrigações trabalhistas  
   e previdenciárias

   Aumento/(diminuição) de obrigações tributárias

   Aumento/(diminuição) de outras obrigações

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimento
   Aquisição de bens do ativo imobilizado

   Baixa de bens do ativo imobilizado

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
 
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

2014

(30.079)

  

487.249

457.170

(12.161)

(36.927)

(3.717)

(2.897)

(4.214)

(82.911)

(7.431)

(1.133)

477.222

325.831

783.001

(946.087)

35.792

(910.295)

(127.294)

429.093

301.799

(127.294)

2013

(995.231)

351.408

(643.823)

(2.948)

(2.839)

(24.682)

(13.985)

(8.823)

(104.925)

43.432

659

632.874

518.763

(125.060)

(1.343.206)

 -

(1.343.206)

(1.468.266)

1.897.359

429.093

 

(1.468.266)
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Projeto gráfico original
Bracher & Malta Produção Gráfica | Mariana Leme

Design e diagramação
grafia_gisa bustamante

Fotografias
Acervo Instituto Acaia
Fernando Autran - p. 62

Papel 
capa: cartão Supremo Duo Design 250g/m2

miolo: couché Reflex Matte 115g/m2
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