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SOBRE O IJA 
O INSTITUTO JANETH ARCAIN (IJA) é uma 
organização não governamental (ONG) que por meio do seu 
programa sócio esportivo atende gratuitamente centenas de 
crianças e jovens de 7 a 17 anos na modalidade basquetebol. 
 
O IJA foi fundado em 2002 por um dos maiores nomes do 
basquete mundial, Janeth Arcain, a maior detentora de 
títulos do basquete brasileiro. Inserido no esporte 
educacional, há mais de 15 anos o IJA vem atuando a favor 
da democratização do acesso ao esporte de qualidade, no 
qual o basquete é utilizado como ferramenta de inclusão 
social, cidadania e o desenvolvimento humano.  
 
Anualmente, são beneficiadas anualmente pelo programa 
mais 700 crianças e jovens em cinco núcleos: Atibaia, 
Bragança Paulista, Cubatão, Santo André e João Pessoa 
(PB). 

NOSSA MISSÃO 
Democratizar o acesso ao esporte de qualidade, 
preconizando a prática esportiva baseada em bons valores e 
princípios de forma a promover o basquetebol como fator de 
desenvolvimento humano e utilizá-lo como ferramenta 
transformadora da sociedade e exercício da cidadania.  
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ASSISTA  AO VÍDEO INSTITUCIONAL 
DO INSTITUTO 
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https://youtu.be/EKE2be_b6_0


2017 um ano para ficar na memória. Atingimos a 
expressiva marca de 15 anos transformando vidas 
por meio do esporte. São 15 anos de incentivo à 
prática esportiva de qualidade, atuando diretamente 
no desenvolvimento e crescimento do basquetebol 
em nosso país. Mais do que isso, são anos de luta 
em defesa da criança e do adolescente, assegurando 
seus direitos enquanto cidadãos, oferecendo a 
prática esportiva como ferramenta de ampliação de 
oportunidades e redução das desigualdades sociais 
que tanto assombram nosso país. 
 
Nestes 15 anos utilizando o esporte como fator de 
desenvolvimento humano e transformação social, 
impactamos a vida de mais de 15 mil crianças e 
jovens que reaprenderam a sonhar com uma nova 
perspectiva de futuro. 
 
Sou muito grata pela oportunidade de seguir 
inspirando tantas pessoas que acreditam no poder 
transformador do esporte, dando a elas a esperança 
de uma sociedade mais justa e igualitária. 
 
Ao longo de nossa jornada, sempre trabalhamos 
com muito amor, comprometimento, união, 
solidariedade e disciplina. 

PALAVRAS DA PRESIDENTE 
A busca incansável por valores como ética, 
inovação, transparência e excelência nos auxiliaram 
a conquistar resultados que nos enchem de orgulho 
e nos fortalecem a cada dia: 
 
• Mais de 15 mil educandos beneficiados pelo 
programa; 
• Mais de 50 mil pessoas participaram dos eventos 
e projetos promovidos pelo Instituto; 
• 0% de evasão escolar; 
• Formação cidadã por meio do esporte; 
• Referência nacional em metodologia de ensino 
aprendizagem em esporte educacional; 
• Atletas integrantes das seleções brasileiras; 
• Prêmios de melhores atletas e técnicos de 
basquetebol; 
• Membro fundador da Rede Esporte pela Mudança 
Social – REMS; 
• Programa aprovado pelo Ministério do Esporte e 
Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças e 
Adolescentes. 
 
Que 2018 seja ainda mais especial. 
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O IJA EM NÚMEROS – ANO 2017 

Total de Kits Esportivos entregues: 723  

Total de Kit Lanche entregue: 47.044 kits 

          Colaboradores: 20 

                             Nº de Eventos e  Atividades Complementares Realizadas: 120 

                                             Mais de 3 mil famílias participaram dos eventos e  atividades desenvolvidas pelo IJA. 

NÚCLEO Atibaia Bragança  Paulista Cubatão João  Pessoa Santo André 

BASQUETE KIDS - 7 a 9 anos  

MINI BASQUETE - 10 a 12 anos 

BASQUETE l - 13 a 14 anos  

BASQUETE ll - 15 a 17 anos 

29  31  60  28  28  

27  32  63  27  64  

26 30  61  27  61  

29   35   31   34 

TOTAL DE ATENDIDOS 82  122  219  113  187  

TOTAL POR FASE DE 
DESENVOLVIMENTO

 

   Basquete  Kids  176  

   Basquete  Mini  213  

   Basquete  I  205  
   Basquete  II 129  
   TOTAL: 723  

GÊNERO
 

33% 

67% 
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AULAS DE BASQUETEBOL 
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AULAS DE BASQUETEBOL 
O planejamento técnico para o ano de 2017 
teve como objetivo promover experiências 
positivas por meio da prática do basquetebol. 
Neste contexto, as atividades foram planejadas 
atendendo os critérios de dinamismo, 
motivação e de acordo com o desenvolvimento 
biopsicossocial dos beneficiários.  
 
Com isso, o planejamento foi desenvolvido de 
acordo com as seguintes fases: 
 
• Basquete Kids – 7 a 9 anos; 
• Mini Basquete – 10 a 12 anos; 
• Basquete I – 13 e 14 anos; 
• Basquete II – 15 a 17 anos. 
 
Com o objetivo de atender as necessidades das 
crianças e dos jovens e a especificidade da 
modalidade, os jogos ocuparam papel central 
no planejamento técnico.  
 
Por meio dos diferentes tipos de jogos (pré-
desportivo, cooperativos, situacionais e 
formais) os beneficiários vivenciaram os 
diferentes fundamentos que fazem parte do 
basquetebol, entre eles:  
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• Controle Corporal; 
• Manejo de Bola; 
• Drible; 
• Passe / Recepção; 
• Arremesso; 
• Rebote (Ofensivo e Defensivo). 
 
 
Outro fator importante que deve ser 
considerado é que por meio dos diferentes 
tipos de jogos foi possível estimular o  bons 
valores e o desenvolvimento moral dos 
beneficiários. Com isso, abordamos os 
seguintes valores:  

 
• Fair Play e Respeito; 
• Cooperação e Trabalho em Equipe; 
• Dedicação e Superação; 
• Autonomia e Responsabilidade. 

 
 
Além da utilização dos diferentes tipos de 
jogos, foram realizadas  atividades 
complementares, desenvolvidas em contexto 
analítico-sintético visando aperfeiçoar os 
gestos técnicos e promover o refinamento 
motor, fatores estes que parte dos jogos não 
atendem.  
 
 
 



RESULTADOS 
No que diz respeito ao alinhamento das expectativas propostas para cada uma das quatro fases 
atendidas pelo Instituto Janeth Arcain, obtivemos os seguintes resultados: 
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49% 

53% 

57% 

56% 

71% 

77% 

83% 

81% 

2º SEMESTRE 1º SEMESTRE 

dos educandos do BASQUETE KIDS estão 
alinhados com as expectativas propostas para a 
fase.  

dos educandos do MINI BASQUETE estão 
alinhados com as expectativas propostas para a 
fase.  

dos educandos do BASQUETE II estão 
alinhados com as expectativas propostas para a 
fase.  

dos educandos do BASQUETE I estão 
alinhados com as expectativas propostas para a 
fase.  



PROJETOS  
SOCIOEDUCATIVOS 
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CULINÁRIAS EDUCATIVAS 
 
As atividades comandadas pelas nutricionistas 
tiveram a presença de educandos e familiares. 
Durante as culinárias educativas os educandos 
colocam a mão na massa e aprendem de forma 
divertida e prática como obter hábitos saudáveis. 
 
Em 2017, durante as culinárias os educandos 
aprenderam as seguintes receitas: 

 
• Salada de Pote; 
• Cookie Integral – aveia e mel; 
• Brigadeiro de casca de banana;  
• Isotônico Caseiro. 
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O Projeto NutriBem tem como 
objetivo conhecer os hábitos 
alimentares dos beneficiários e 
conscientizá-los sobre a importância 
da alimentação adequada. 
 

O planejamento anual é elaborado pela 
equipe multidisciplinar, comandado pela equipe de 
nutricionistas. Para abordagem dos temas, o IJA 
utilizou algumas estratégias, como dinâmicas 
interativas, palestras para familiares e culinárias 
educativas. 
 
Os temas discutidos durante o ano de 2017 seguiram 
três eixos principais: 
Hidratação;  Aproveitamento integral dos alimentos; 
Açúcar na Alimentação. 
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23% 

9% 

67% 

dos educandos e familiares 
relataram aproveitar os 

alimentos de forma integral; 

dos educandos informaram 
que bebem 6 ou mais copos 
(200 ml) de água por dia; 

dos educandos e familiares 
informaram já ter realizado ao 

menos 1 receita em casa; 

1º SEMESTRE 

41% 

33% 

83% 

2º SEMESTRE 

INDICADORES 
Após cada aplicação dos conteúdos, obtivemos os seguintes resultados com o 
Projeto NutriBem;  

 
• 88% de educandos participaram nas Culinárias Educativas; 
• 67% das famílias participaram das Culinárias; 
• 41% relataram que utilizaram o conhecimento do reaproveitamento dos 

alimentos em casa; 
• Melhora dos hábitos relacionados à hidratação. 



O Projeto Planeta Amigo atua diretamente na 
conscientização do indivíduo como cidadão 
integrante, dependente e agente transformador 
do ambiente onde vive. Neste sentido o projeto 
planeta amigo consiste em conscientizar sobre 
a importância da preservação do meio 
ambiente.  
 
Foram aplicados durante o ano os seguintes 
temas: 
 
Sustentabilidade:  
 
• Reciclagem; 
• Consumo consciente de água; 
• Cuidados com animal - Conte Cãomigo; 
• Horta em casa. 
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Após o levantamento de indicadores as devidas intervenções do Projeto Planeta 
Amigo obtivemos os seguintes resultados: 
 
 Sustentabilidade: 
 
Foram trabalhados 3 indicadores: consumo consciente de água, cultivo de horta 
em casa e coleta seletiva. 
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INDICADORES 

60% 

5% 

33% 

dos familiares cultivam horta 
em casa. 

dos educandos e familiares 
adotam a coleta seletiva. 

utilizam a água de forma 
consciente. 

1º SEMESTRE 

66% 

23% 

41% 

2º SEMESTRE 
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O Projeto Sorrir desenvolve o trabalho 
preventivo de higiene bucal, orientado 
crianças e jovens sobre a importância de tais 
hábitos para a melhoria da saúde e qualidade 
de vida. 
 
Em 2017, além das palestras e dinâmicas para 
educandos e seus familiares, cada beneficiário 
do programa recebeu o seu próprio kit de 
higiene bucal. 

• No total, foram entregues 595 Kits de 
higiene bucal, totalizando 82% dos 
beneficiários. 
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Após as intervenções do Projeto Sorrir, foram constatados os 
seguintes resultados: 

 
• 89% dos educandos foram beneficiados pelas ações 

durante o ano; 
• Aumento da frequência de uso de fio dental; 
• Aumento da frequência de escovação diária. 

dos educandos relataram 
escovar entre 1 e 2 vezes ao 

dia. 

dos educandos relataram 
escovar pelo menos 3 vezes 

ao dia. 

dos educandos informaram  
usar o fio dental diariamente. 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

relatou escovar mais que 
4 vezes ao dia. 

58% 

27% 

48% 

25% 

66% 

21% 

59% 

20% 

INDICADORES 



O Projeto Educando trabalha com dois objetivos 
específicos, um deles é o controle a evasão escolar, o outro 
é a participação na formação dos jovens integrantes do 
programa através de dinâmicas, palestras e ações que 
abordam temas transversais que expressem conceitos e 
valores básicos à cidadania. 
 
Foram realizadas no ano de 2017 rodas de conversas, 
palestras, dinâmicas e recolhimento do boletim escolar. 
 
Os temas abordados obedeceram os eixos: 
 
Internet:  
 
• Utilizando a meu favor! 
 
Escola:  
 
• Meu futuro, a importância dos estudo; 
• Como me preparar para as provas? 
• Organização Escolar. 
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Neste sentido, encontramos os seguintes resultados: 
 

• Melhora do acompanhamento escolar dos alunos; 
• Melhora da organização escolar 
• 0% de evasão escolar 
• 100% dos educandos matriculados e frequentando a rede de ensino (Somatória da 

entrega do boletim ou comprovante de matrícula). 
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Com relação à internet, não houve melhora referente ao uso consciente. Os alunos do 
Basquete I e Basquete II apresentaram aumento do tempo de navegação para fins de lazer.  
 

73% dos educandos relataram usar a internet para fins escolares;               
72% relataram usar a internet para fins escolares; 
43% dos educados passam mais de 2h navegando na internet (lazer). 

38% 

72% 

28% 

dos educandos entregaram o 
boletim escolar. 

dos educandos entregaram o 
comprovante de matrícula. 

dos educandos informaram  ter 
hora e local certo para estudar. 

1º SEMESTRE 

52% 

96% 

4% 

2º SEMESTRE 

INDICADORES 



EVENTOS FAMILIARES E  
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

RELATÓRIO ANUAL 2017 | INSTITUTO JANETH ARCAIN 



ENTREGA DE KITS ESPORTIVOS 
A entrega oficial dos kits esportivos é um dos 
momento mais esperados pelos educandos do 
Instituto Janeth Arcain (IJA) e seus familiares. Esta 
grande festa acontece anualmente em cada um dos 
núcleos de atendimento do IJA e representa a 
entrada oficial para o time da multicampeã, Janeth 
Arcain, motivo este de muito orgulho para todos os 
educandos, familiares, patrocinadores e convidados. 
 
Este grande momento é muito especial, pois reforça 
o senso de igualdade e a promoção da autoestima, 
fatores estes fundamentais ao bom desenvolvimento 
biopsicossocial de crianças e jovens. 
 
Além da entrega oficial dos kits, foi apresentado o 
planejamento do ano, a metodologia desenvolvida 
pelo Instituto Janeth Arcain e seus objetivos, 
aproximando ainda mais educandos e familiares a 
entenderem a seriedade do IJA e a contribuírem 
para o bom desenvolvimento do trabalho. 
 
Janeth, que sempre abrilhanta a festa, contou 
também sobre sua história de conquistas e sucesso, 
distribuiu autógrafos, fotos e deixou uma palavra de 
motivação e esperança. 
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PÁSCOA 
A Pascoa é tempo de celebrar o amor, a 
união, o respeito, a fraternidade e a paz. Para 
comemorar esta data importante, o Instituto 
Janeth Arcain realizou em todos os núcleos 
de atendimento aulas especiais, repletas de 
muitos ensinamentos, gincanas divertidas e 
claro, muito basquetebol. As comemorações 
da Páscoa movimentaram muito os núcleos 
do IJA e os educandos não esconderam sua 
alegria ao receber o seu próprio ovo de 
pascoa. Ao todo, foram entregues 663 ovos 
de páscoa. 
 
Essa grande festa só foi possível graças aos 
nossos parceiros Cacau Show que confiam 
em nosso trabalho e nos auxiliam a 
promover momentos como estes. 
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DIA DAS MÃES 
Maio é o mês muito especial. Para promovermos 
ainda mais a participação familiar em nossas 
atividades, convidamos as famílias a participarem 
deste momento de celebração.  
 
Com intuito de estimular bons valores como união, 
amor, respeito e cooperação e buscando resgar o 
convívio familiar, o Instituto Janeth Arcain preparou 
atividades de integração entre educandos e seus 
familiares. 
 
Os eventos aconteceram com duração de 2 horas 
cada e as atividades foram preparadas 
estrategicamente para a promoção dos bons valores.  
 
Ao final, cada um dos educandos entregou um lindo 
presente aos familiares, declarando toda sua 
admiração, respeito e amor. 
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2015 

2016 

2017  

66% de participação familiar; 

73 % de participação familiar; 

79% de participação familiar.  



JANETH FEST 
O mês de Julho foi repleto de muita alegria, superação 
e competição em todos os núcleos do Instituto Janeth 
Arcain, pois foi realizado um dos torneios mais 
tradicionais do IJA, o “Janeth Fest”. Competição 
esportiva interna que há mais de 10 anos vem sendo 
utilizada como reforçador de comportamento, 
impactando positivamente na autoestima e motivação 
para a prática esportiva. Neste sentido, com intuito de 
promover um ambiente competitivo saudável e 
prazeroso, as estruturas funcionais dos jogos foram 
simplificadas a fim de promover práticas mais 
inclusivas, estimulando a participação dos educandos. 
 
Por entender o esporte como ferramenta fundamental à 
formação cidadã, foram adotadas estratégias que 
promovessem bons valores como respeito, disciplina, 
responsabilidade e trabalho em equipe. 
 
Desta forma, o Janeth Fest representa uma importante 
estratégia à promoção dos bons princípios, reforçando 
a importância de se utilizar o basquete como fator de 
desenvolvimento humano e exercício da cidadania. 
 
Se comparado com anos anteriores, é possivel notar 
aumento na participação dos educandos em 2017.  
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2015  

2016 

2017  

77% de participação; 

81 % de participação; 

86% de participação 



DIA DOS PAIS 
O Dia dos Pais do Instituto Janeth Arcain foi 
comemorado com muita criatividade. 
 
Seguindo a mesmo conceito do dia das mães, o 
objetivo foi promover a participação familiar em 
nossas atividades e estimular bons valores como 
união, amor, respeito e cooperação e buscando 
resgatar o convívio familiar. 
 
As ações tiveram duas etapas, a primeira foi em 
aula, durante a semana comemorativa, cada 
educando recebeu o seu kit de materiais para 
preparar um presente exclusivo para a pessoa que 
representa um papel muito importante em seu 
contexto familiar. 
 
A segunda etapa foi o encontro das famílias, que 
além de poderem participar de atividades em 
equipe, cada um ganhou de presente uma linda 
homenagem produzida pelos educandos. 
 
Ao total foram produzidos pelos nossos educandos 
mais de 680 presentes. 
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ENCONTRO COM ÍDOLO E  
SEMANA MOVE 
Anualmente realizamos o Encontro com Ídolo, 
com objetivo de aproximar dos educandos as 
grandes personalidades do esporte, de forma a 
incentivar e motivar para a prática esportiva. 
 
Este ano tivemos dois dos maiores nomes do 
atletismo paralímpico e mundial visitando os 
núcleos do Instituto Janeth Arcain, Adria Santos 
e Petrucio Ferreira. 
 
Por meio destas vivências estimulamos o respeito 
às diferenças e a importância da inclusão social por 
meio do esporte, nossos educando experimentaram 
na prática os desafios das pessoas com 
necessidades especiais. 
 
Este ano, o Encontro com Ídolo foi a promoção da 
Semana Move, que dentre tantos objetivos, visa 
estimular a prática esportiva de forma combater o 
sedentarismo e inatividade física, promovendo 
uma população mais ativa e com mais qualidade de 
vida. 
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COPA NESCAU 
Outubro é um mês agitado no IJA, além do 
Dia das Crianças, também comemoramos o 
Dia do Basquetebol. Para celebrar esse mês 
especial, o Instituto Janeth Arcain participou 
da 3ª Edição da Copa Nescau Jovem Pan, 
realizada em São Paulo. 
 
A experiência foi altamente positiva para os 
educandos do Mini Basquete (9 a 12) 
Masculino e Basquete I (13 e 14) Feminino 
que aprenderam a lidar com as emoções 
durante os jogos e foram premiados. 
 
Neste sentido com a participação na Copa 
Nescau, conseguimos os seguintes resultados: 
 
Melhora da Autoestima e motivação para a 
prática esportiva; 
 
Promoção dos bons valores como fair-play, 
respeito às regras e ao próximo, trabalho em 
equipe e superação. 
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INTER NÚCLEOS 
O Torneio Inter Núcleos é o maior torneio 
anual realizado pelo Instituto, onde todos os 
núcleos tem a oportunidade de se conhecerem 
e participarem de uma vivência esportiva 
competitiva juntos. O torneio acontece 
anualmente nos meses de novembro e 
dezembro. 
 
Em 2017 o Inter Núcleos foi realizado 
juntamente com as festa de 15 anos do IJA e 
contou com a presença do maior cestinha da 
história do basquete, Oscar Schimidt. 
 
Mais de 1200 pessoas prestigiaram o evento; 
 
633 educandos presentes; 
 
81% de participação familiar; 
 
Resgate do convívio familiar; 
 
Promoção da Autoestima. 
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Na metodologia desenvolvida pelo Instituto Janeth Arcain, 
a vertente Ensino Pelo Esporte atua diretamente na 
promoção dos bons valores, visando contribuir com a 
formação de indivíduos mais éticos, críticos, cooperativos 
autônomos e responsáveis com seus deveres enquanto 
cidadãos. Dentre as diferentes estratégias adotadas na 
aplicação da metodologia nesta vertente, além dos projetos 
socioeducativos e eventos familiares, há também as 
atividades complementares que são aplicadas durante as 
aulas de basquetebol e são suporte à vertente Ensino Pelo 
Esporte. 
 
Dentre as principais atividades complementares realizadas 
nos núcleos, podemos destacar: 
 
Dinâmicas – Projetos NutriBem 
Roda de conversa – Projeto NutriBem 
Atividades complementares desenvolvidas com familiares 
 
Dinâmicas - Projeto Educando 
Roda de conversa – Projeto Educando 
Atividades Complementares desenvolvidas com familiares 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
Dinâmicas – Projeto Planeta Amigo 
Roda de conversa – Projeto Planeta amigo 
Atividades Complementares desenvolvidas com familiares 
 
Dinâmicas – Projetos Sorrir 
Roda de Conversa – Projeto Sorrir 
Atividades Complementares desenvolvidas em casa 



CASOS QUE INSPIRAM 
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JEFFERSON BONACINI 
2017 o ano da superação. Jefferson entrou para o Instituto Janeth 
Arcain no início de Fevereiro de 2016, aos 11 anos.  
 
Desde então tem se superado a cada dia. Inicialmente, teve superar 
sua timidez e baixa autoestima, fatores que certamente estavam 
ligados aos problemas que impactavam o seu dia a dia. Em um 
segundo momento, o que até então parecia impossível aos olhos do 
pequeno Jefferson, se tornava corriqueiro, convertendo suas primeiras 
cestas. Aos poucos, à medida que se familiarizava com o novo 
ambiente, Jefferson ia mostrando cada vez mais afinidade com o 
basquetebol. Quando tudo parecia bem, já em 2017, Jefferson recebeu 
uma triste notícia que mudaria para sempre a sua vida e de seus 
familiares. 
 
O que até então era motivo para desistir, com muito apoio de 
educadores e colegas, fez com que Jefferson encontrasse no basquete 
mais um motivo para seguir adiante, fazendo deste momento de muita 
dificuldade pessoal, uma grande oportunidade para seguir acreditando 
em dias melhores. 
 
Alguns meses depois é possível notar a grande transformação que o 
basquete trouxe à vida do Jefferson, melhorou a sociabilização, 
tornando-se mais extrovertido e participativo nas atividades. As aulas 
de basquete trouxeram também novas amizades, desafios e sonhos. 
Jefferson utilizou o esporte para driblar seus problemas familiares. 
Mais do que isso, o basquete permitiu com que Jefferson voltasse a 
acreditar em sua capacidade e a vencer dentro e fora das quadras. 



EDUARDA LIMA 
Cerca de 2 milhões de brasileiros possuem o transtorno do espectro 
autista. Entre eles está Eduarda, mais conhecida como Duda, 
diagnosticada ainda na primeira infância com autismo, condição que 
afeta diretamente áreas importantes do sistema nervoso, 
determinantes ao desenvolvimento de sua comunicação e interação 
social.  
 

O diagnóstico não afetou apenas a pequena Duda, mas toda a 
família, que precisou se adaptar para aprender a lidar com esta nova 
realidade. Com isso, para superar os grandes desafios que eram 
impostos diariamente, desde pequena Duda era acompanhada por 
uma equipe multidisciplinar. Sessões de terapia ocupacional, 
fonoaudiologia e encontros regulares com sua psicopedagoga 
faziam parte de sua rotina. Eis que em 2014, com intuito de utilizar 
o esporte como complemento ao seu tratamento, aos 11 anos, Duda 
foi matriculada por sua mãe nas aulas de basquete do Instituto 
Janeth Arcain.  
 

A partir daí se inicia uma linda história de superação, 
transformação, inclusão social e amor pelo basquete. Duda 
encontrou no basquetebol muito mais que um esporte, mas sim, 
uma forma para se relacionar com o mundo. Neste sentido, o 
trabalho desenvolvido pelo Instituto Janeth Arcain foi fundamental 
na melhora da sociabilização da Duda, auxiliando diretamente na 
promoção da inclusão social por meio do basquete, já que a prática 
esportiva é realizada com educandos de diferentes realidades, entre 
eles, sua maioria sem necessidades especiais. Com isso, a aula de 
basquete se torna uma importante ferramenta ao respeito das 
diferenças. 
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EDUARDA LIMA 
Com muito esforço e amor, as mudanças 
vieram gradativamente. No inicio, a Duda não 
estabelecia qualquer tipo de relação com 
colegas e educadores e só se sentia a vontade 
para participar das aulas com a presença da 
mãe na arquibancada. A capacitação 
profissional, os procedimentos pedagógicos 
diferenciados e a colaboração dos demais 
educandos foram responsáveis por importantes 
avanços no desenvolvimento da Duda, 
atingindo positivamente os domínios motor, 
cognitivo e socioafetivo. Eduarda ainda não 
sabe escrever e talvez nunca aprenda, mas 
graças aos diversos estímulos propiciados pela 
prática do basquete, diariamente tem nos dado 
exemplos de superação ao conquistar pequenos 
avanços, como por exemplo, diferenciar direita 
e esquerda, fundamental para se realizar o 
arremesso do tipo bandeja no basquete. Fato 
este que para a grande maioria é simples, para 
a Duda é um motivo de muito orgulho. 

Com o passar do tempo, essa evolução foi se 
tornando ainda mais evidente. Sua evolução foi 
tamanha que em meados de 2015 (1 ano e 6 
meses após sua entrada no Instituto Janeth 
Arcain) graças ao basquetebol e, 
consequentemente, ao trabalho desenvolvido 
pelo IJA, a Eduarda recebeu alta dos 
acompanhamentos que vinham sendo realizados 
desde sua infância. 
 
Hoje, aos 16 anos, Eduarda é uma jovem alegre, 
comunicativa e muito dedicada nas aulas e 
projetos socioeducativos oferecido pelo IJA. 
Duda teve sua realidade totalmente 
transformada pelo esporte, ou melhor, todos nós 
tivemos nossas realidades transformadas pela 
Duda. 
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DAMIRIS DANTAS 
Damiris Dantas chegou ao Instituto Janeth Arcain aos 13 anos 
para fazer sua primeira aula de basquete. Criada pelos tios e 
moradora da periferia da cidade de Ferraz de Vasconcelos, uma 
das mais violentas do estado, com altos índices de 
criminalidade e desigualdade social, Damiris enxergou no 
basquete uma possibilidade de tornar a sua realidade diferente 
da de seus colegas.  
 
Os problemas familiares e a dura realidade em que vivia 
impactavam diretamente na forma como interagia com seus 
colegas e técnicos; e fazia de Damiris uma jovem muito 
tímida, introvertida e sem perspectiva de futuro. Em pouco 
tempo já era possível notar a grande transformação que o 
esporte havia promovido em sua vida, contribuindo para que 
se tornasse mais alegre e extrovertidas dentro e fora da quadra. 
Janeth, um de seus ídolos e motivo de inspiração para muitas 
crianças e jovens, teve um papel fundamental neste processo, 
já que foi uma das principais incentivadoras e responsáveis 
para que Damiris driblasse seus problemas familiares e 
acreditasse em sua capacidade de vencer no esporte e na vida.  
 
Desde então, muito bem assistida pela equipe de profissionais 
do IJA, Damiris, cheia de sonhos, evoluía numa velocidade 
impressionante, mesmo enfrentando diariamente mais de três 
horas para chegar aos treinamentos do Instituto Janeth Arcain. 
Sempre com muita dedicação, responsabilidade e atenta às 
orientações dos profissionais do IJA, não durou muito para que 
a jovem da periferia, tivesse sua primeira oportunidade para 
representar o Brasil. 
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Aos 14 anos, Damiris foi convocada pela 1ª vez 
para integrar as categorias de base da seleção 
brasileira.  
Com sua primeira convocação veio também sua 
primeira decepção, o corte da seleção, fato este 
que serviu como estímulo para treinar cada vez 
mais. A partir daí, outras convocações vieram e 
desde então, Damiris foi presença constante nas 
convocações, passando por todas as seleções 
brasileiras de base. Ainda muito jovem, aos 17 
anos, Damiris estreou na seleção brasileira adulta 
ao disputar o campeonato mundial na Republica 
Checa. Dois anos depois, quase que numa 
ascensão meteórica, com uma atuação brilhante e 
determinante para a conquista da medalha de 
bronze do campeonato mundial sub-19, Damiris 
foi a maior pontuadora da competição e eleita a 
melhor jogadora do mundo (MVP) da categoria.  
 
Como consequência de sua brilhante evolução no 
esporte, naturalmente, despertou o interesse dos 
clubes dos grandes centros do basquete mundial. 
Naquele mesmo ano, Damiris chegava ao maior 
palco do basquete feminino do planeta, a WNBA 
(Liga Profissional de Basquete dos EUA). 

Aos 20 anos a jovem da periferia de São Paulo 
havia ganhado o mundo, chegava à competição 
mais nobre do esporte, os Jogos Olímpicos de 
Londres, 2012. Quatro anos depois, Damiris teve 
uma das experiências mais marcante de sua vida 
ao representar o seu país nos Jogo Olímpicos – 
Rio 2016. Na ocasião, foi a cestinha da equipe 
nacional. Hoje, aos 25 anos, coleciona títulos 
pelos clubes que passou. É um dos grandes 
nomes do basquete feminino nacional, sendo 
eleita a MVP (Most Valuable Player) da Liga de 
Basquete Feminino, LBF, na temporada 
(2016/2017) e cestinha da competição nas últimas 
duas edições (2015/2016 e 2016/2017). Damiris 
segue ganhando o mundo, antes de retornar à 
WNBA, defende as cores do KB Stars da Coreia 
do Sul, onde se tornou uma das jogadoras mais 
prestigiadas do país asiático. 
 
As experiências proporcionadas pelo IJA foram 
tão importantes na vida da Damiris que o laço 
construído dessa relação jamais foi desfeito e 
Janeth continua sendo sua mentora. 
Hoje, Damiris serve como inspiração a milhares 
de jovens praticantes de basquetebol. 
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HISTÓRIA 15 ANOS 
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HISTÓRIA 15 ANOS DO INSTITUTO JANETH ARCAIN 
2017 UM ANO PARA CELEBRAR! 
2017 foi um ano muito especial para todos do 
Instituto Janeth Arcain, pois foi o ano em que 
comemoramos 15 anos de transformação por meio 
do basquetebol. Para celebrar esta data tão 
importante realizamos em Santo André um grande 
encontro entre dois dos maiores nomes do basquete 
mundial, Janeth Arcain e Oscar Schmidt. A 
presença do maior cestinha de todos os tempos foi 
uma das atrações especiais da festa de 
comemoração dos 15 anos do Instituto Janeth 
Arcain (IJA). Ovacionado pelo público presente em 
sua entrada, Oscar Schmidt não escondeu sua 
alegria ao ser homenageado por alunos do núcleo 
de Cubatão que tocaram uma de suas músicas 
preferidas: Asa Branca. “O Oscar é um grande 
exemplo de inspiração. É o ídolo de todas as 
gerações e trazê-lo para contar um pouco das suas 
conquistas nesta ocasião tão especial é sem dúvida 
um motivo de muita felicidade para mim e 
principalmente para as crianças” destaca Janeth – 
idealizadora do Instituto Janeth Arcain. 
 
Além da presença de honra do maior nome do 
basquete brasileiro, o IJA preparou uma grande 
festa que reuniu mais de mil pessoas, entre 
educandos, familiares e convidados. 

Foi um dia que ficou na memória de centenas de 
crianças e jovens beneficiários do programa 
socioesportivo fundado pela ex-jogadora de 
basquete, Janeth Arcain. O evento que também 
marcou a realização da competição mais tradicional 
do IJA, o Torneio Inter Núcleos, no qual os 
educandos dos diferentes núcleos de atendimento 
dos municípios de Santo André, Atibaia, Bragança 
Paulista e Cubatão disputam jogos de basquete e 
vivenciam na prática os bons valores ensinados por 
meio do esporte. Além dos sorteios e brincadeiras, a 
música contagiou o público presente com sua 
animação. 
 
Um dos momentos mais emocionantes da festa foi 
a grande surpresa preparada pela Janeth, que levou 
os educandos e familiares ao delírio ao presentear 
cada um dos beneficiários com uma linda bola de 
basquete. “Ver a alegria e o sorriso no rosto de cada 
uma destas crianças é recompensador. Vale a pena 
cada esforço” complementa Janeth. 

RELATÓRIO ANUAL 2017 | INSTITUTO JANETH ARCAIN 



CONCLUSÃO E RESULTADOS 
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Ou seja, os planos de aula desenvolvidos pelo IJA 
atenderam aos objetivos propostos, em que os 
fundamentos do basquetebol foram assimilados de 
forma satisfatória pelos educandos. Com relação a 
vertente Ensino PELO Esporte, cujo referencial está 
voltado para o aspecto socioeducativo, observou-se 
grande contribuição da metodologia ao 
desenvolvimento integral de crianças e jovens do 
programa. 
 
Em um contexto geral, foi possível analisar que os 
educandos se tornaram mais conscientes, 
incorporando hábitos mais saudáveis em sua rotina. 
 
A exemplo disto, no projeto NutriBem, dentre 
tantas temáticas abordadas, com relação à 
hidratação, houve crescimento de 16% do número 
de educandos que apresentaram ingestão de água 
em quantidades adequadas à sua respectiva faixa 
etária.  Já com relação ao aproveitamento integral 
dos alimentos, foi observado aumento de 24% do 
número de famílias que passaram a incorporar tal 
prática em seu cotidiano.  

No projeto Sorrir, foi constatado o aumento da 
frequência da escovação e uso do fio dental pelos 
educandos, sobretudo, em beneficiários das fases do 
Mini Basquete (10 a 12 anos) e Basquete I (13 e 14 
anos). 
 
Portanto, considerando as informações 
apresentadas, aliando esporte, educação e cidadania, 
concluímos que o programa socioesportivo 
preconizado pelo Instituto Janeth Arcain, ao utilizar 
o esporte como fator de inclusão social e 
desenvolvimento humano atendeu aos objetivos 
propostos para os indicadores ilustrados no presente 
relatório. 
 
Ao todo, 723 crianças e jovens tiveram acesso ao 
esporte de forma inclusiva, responsável e prazerosa, 
reforçando a nossa ideia de que quando bem 
direcionado, o esporte é empoderador, capaz de 
estimular a cidadania, o desenvolvimento humano e 
transformar a sociedade. 

Diante das informações apresentadas no presente 
relatório, observa-se que por meio de sua 
metodologia própria, na qual didaticamente está 
dividida em Ensino DO Esporte e Ensino PELO 
Esporte, o Instituto Janeth Arcain proporcionou 
experiências positivas por meio da prática 
esportiva, promovendo ganhos significativos não só 
no domínio motor, mas também no socioafetivo e 
cognitivo. Com isso, mediante análise do sistema de 
avaliação e monitoramento, constituído por diversas 
ferramentas, como os relatórios mensais, avaliações 
técnicas e atitudinais, foi possível mensurar o 
desenvolvimento técnico e atitudinal dos 723 
beneficiários atendidos pelo programa 
socioesportivo do IJA.  
 
Desta forma, no que diz respeito à análise da 
vertente Ensino DO Esporte, cujo referencial está 
voltado para o desenvolvimento da modalidade em 
si, quando comparados os resultados do 1º e 2º 
semestre, foi observada melhora de desempenho em 
todas as fases de desenvolvimento, do Basquete 
Kids (7 a 9 anos) ao Basquete II (15 a 17 anos). 



PATROCINADORES E PARCEIROS 

Patrocinadores 

Parceiros 
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NÚCLEOS DE ATENDIMENTO 
SANTO ANDRÉ 
SESI 
Praça Dr. Armando Arruda Pereira, 100  
Santa Teresinha - Santo André 
 
CUBATÃO 
PARQUE NOVO ANILINAS 
Av. 9 de Abril, s/n - Centro - Cubatão – SP 
 
ATIBAIA 
GINÁSIO ROLANDO ROLLI 
Praça João Paulo II, 105 - Alvinópolis - Atibaia – SP 
 
BRAGANÇA PAULISTA  GINÁSIO 
AGOSTINHO ERCOLINI 
Av. São Vicente de Paula, s/n - Jd. Recreio  
Bragança Paulista - SP 
 
JOÃO PESSOA  
CLUBE ANSEF 
Rua Poeta Luiz Raimundo Batista de Carvalho, 560  
Jardim Oceania - João Pessoa - PB 

CONTATOS 
 
SEDE ADMINISTRATIVA 
(11) 4994-0986 / (11) 4979-5616 
Rua das Caneleiras, 786 - Jardim - Santo André - SP   
 
E-mails: 
secretaria@institutojaneth.com.br  
coordenacao@institutojaneth.com.br  
comunicacao@institutojaneth.com.br  
eventos@institutojaneth.com.br 
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https://www.youtube.com/channel/UCm8Aypj26b_FbtK9x7ROYYg
https://www.instagram.com/institutojaneth/
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