Conhecimento para a vida 
Criado em setembro de 1996, o Projeto Guanabara utiliza o esporte como instrumento para a formação integral de crianças entre sete e 14 anos. Ele é parte do Programa Educação pelo Esporte, do Instituto Ayrton Senna/Audi, que, desde o ano passado, ampliou de seis para 14 o número de instituições parceiras em todo o país. As oito novas instituições foram selecionadas entre 33 candidatas, no evento Passando a Bola, realizado na UFMG. "Nossa meta, agora, é disseminar as metodologias criadas ao longo desses anos", explica Ana Cláudia. 
Na UFMG, o Programa IAS/Audi envolve dois projetos. O primeiro, que deu nome ao trabalho, começou há sete anos, no bairro Guanabara, na cidade de Betim, e funciona em parceria com a Secretaria de Educação daquele município e com a Escola Municipal Maria Mourici Granieri. O segundo, que funcionava na Escola Dom Orione, passou este ano para o campus Pampulha - agora com uma cota de vagas para filhos de servidores da UFMG. "Provisoriamente o chamamos de Projeto Guanabara Campus, mas com a ajuda das crianças vamos rebatizá-lo", conta a coordenadora. 
Embora o Programa Educação pelo Esporte procure obter resultados a longo prazo no desenvolvimento de competências humanas, as primeiras avaliações mostraram que há evidentes mudanças positivas nos estudantes, com melhorias no relacionamento familiar e social, maior participação e aumento do desempenho escolar. 
Formação 
As atividades desenvolvidas por meio do esporte e da arte têm o objetivo de estimular competências a partir dos pilares da Educação delineados pela Unesco - aprender a ser, a fazer, a conhecer e a conviver. "O primeiro pilar é a base da formação humana. Procuramos focar a competência pessoal para desenvolver a personalidade, dando às crianças a oportunidade de agir cada vez mais com autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal", explica Ana Cláudia Porfírio. 
Para as crianças, aprender por meio de atividades esportivas é "divertido", como resume Gleison Diego Barbosa, de 14 anos, aluno da 6ª série, que participa do Guanabara desde os oito. Sua colega Clerenice Borges, 12 anos, recém-chegada ao projeto, garante que as aulas de saúde são tão atraentes quanto as de capoeira e de educação física."Fiz uma pesquisa que o professor pediu e aprendi muita coisa que não sabia", conta. 
Bolsistas 
O Guanabara tem também por objetivo proporcionar a acadêmicos das diversas áreas do conhecimento - Educação Física, Belas-Artes, Odontologia, Medicina, Pedagogia e Ciências Humanas - a prática interdisciplinar da Educação pelo Esporte. Além dos professores, participam 47 monitores, com bolsas da Pró-Reitoria de Extensão e da Fundep. 
Com a abertura de vagas para a comunidade universitária, a Pró-Reitoria de Recursos Humanos passou a integrar o Projeto e fornece a merenda para todas as crianças. "É um lanche calórico saudável, mas sem guloseimas, como refrigerantes ou balas", informa a coordenadora. A participação da Faculdade de Odontologia garante assistência clínico-odontológica, que inclui cirurgias e tratamento ortodôntico. 
Projeto: Guanabara Campus - atividade de extensão 
Local de funcionamento: Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Vagas: até o fechamento desta edição, havia 69 vagas para filhos de servidores 
Informações: (31) 3499-2314


