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DESPORTO DE ORIENTAÇÃO NO ÂMBITO ESCOLAR E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO INTERDISCIPLINAR 

 

RESUMO 

     A Orientação é um desporto praticado em ambientes, onde os atletas utilizam um 

mapa e uma bússola para se orientarem por um terreno desconhecido a procura dos 

pontos de controle, representados no terreno por prismas (balizas). Esse esporte é 

bem parecido com atividades de caça ao tesouro, onde devemos procurar por 

objetos escondidos em um determinado local. O objetivo desse trabalho é verificar 

se é possível trabalhar com esse esporte dentro do ambiente escolar de maneira 

adaptada, embora seja praticado em ambientes naturais, visto que é um esporte 

bastante benéfico para quem pratica e ao mesmo tempo abrange conteúdos de 

diversas áreas do saber, tornando se um esporte interdisciplinar. 

INTRODUÇÃO 

     Para Mello (2004) a educação física nas escolas deveria explorar melhor os 

esportes que possibilitasse um melhor o desenvolvimento interdisciplinar, 

promovendo o desenvolvimento de habilidades nos diversos conteúdos de 

disciplinas como Matematica, Geografia, História, Língua Portuguesa, Ciências, 

Cartografia, Ética, Educação Sexual, Educação Artística e Educação para a saúde.  

     Segundo Tomelin (2014) os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) já alertam 

em relação à utilização do trabalho interdisciplinar dentro do universo escolar que 

não tem como intenção criar novas disciplinas ou saberes, mas utilizar o 

conhecimento de varias disciplinas para resolver um problema. 

     Silva (2011) ainda ressalta que o desporto de Orientação, embora seja um 

esporte praticado no ambiente natural, encaixa perfeitamente nesse tipo de proposta 

pedagógica interdisciplinar, tendo a capacidade de desenvolver vários aspectos 

capazes de possibilitar o crescimento intelectual, físico e mental dos alunos, sendo 

eles; aspectos psicossociais, biológicos e antropológicos.  

          Mello (2004) afirma que ao praticar a Orientação é possível desenvolver o 

trabalho de diversas aptidões físicas, podendo desenvolver melhor o raciocínio para 

a resolução de problemas e a tomada de decisões tornando o individuo um ser 

autônomo, seguro, capaz e principalmente ético, justo e seguidor de regras. 



     Visto que a Orientação é um desporto bastante benéfico sendo praticado em 

ambientes naturais, quais as possibilidades de se trabalhar com esse esporte nas 

aulas de educação física dentro do ambiente escolar? E quais as possíveis 

contribuições para o desenvolvimento interdisciplinar? 

     O objetivo desse trabalho é verificar as possibilidades de se trabalhar com o 

desporto de Orientação no âmbito escolar e suas possíveis contribuições para o 

desenvolvimento interdisciplinar nas aulas de educação física. 

 

METODOLOGIA 

      Para buscar o objetivo proposto, será realizada uma pesquisa quase 

experimental com o grupo. De acordo com Gil (2008) a pesquisa quase experimental 

se aproxima bastante da pesquisa experimental e tem um rigor considerável, onde a 

comparação entre as condições de tratamento e não tratamento podem ser feitas 

com grupos não equivalentes ou com os mesmos sujeitos antes do tratamento.     

Participarão dessa pesquisa duas turmas do 6ª ano (A e B) do ensino fundamental ll 

do Colégio Adventista de Americanópolis – SP, que atualmente se encontram no 4º 

Bimestre, sendo que uma das turmas apenas responderá o questionário (6ªB) e a 

outra participará de todo o processo (6ªA). As atividades propostas são bastante 

adequadas para essa faixa etária, além disso, é nesse mesmo ciclo que os alunos 

começam a ter contato com os esportes nas aulas de Educação Física. 

     A pesquisa será dividida em três partes, sendo elas: Atividade Teórica, 

Atividade Prática e Questionário: 

 

Atividade teórica 

     Na aula teórica serão apresentados para os alunos alguns conceitos básicos 

sobre a Orientação, históricos e seus benefícios, além de explicar como será 

desenvolvida a atividade pratica. 

Atividade Prática 

     Antes de começar a corrida de orientação os alunos receberão um mapa da 

escola adaptado e um cartão de controle com informações sobre os pontos que 

devem ser encontrados pelos alunos. Os pontos de controles serão representados 

por cones e em cada ponto será colocado a numeração do mesmo junto com um 



código e uma breve informação. O código dos pontos de controle deverá ser 

registrado pelos alunos no cartão de controle para justificar a sua passagem por 

aquele ponto. Os alunos deverão ler as informações contidas em cada ponto de 

controle. Nas informações terão um breve conteúdo (exemplos, Explicações) 

relacionado aos conteúdos das disciplinas de Português e Geografia. Esse conteúdo 

é de grande importância, pois as perguntas do questionário serão baseadas no 

mesmo. 

Questionário 

     Para a elaboração do questionário foram utilizados conteúdos de duas 

disciplinas, sendo elas, Português e Geografia. Os conteúdos são de um Bimestre 

anterior (2ª Bimestre) ao atual 4ª Bimestre na qual as turmas se encontram. Esses 

mesmos conteúdos estarão presentes na atividade prática.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

     Foi realizado um estudo piloto no dia 03 de junho de 2014 para verificar a 

possibilidade de adequação do esporte de orientação no ambiente escolar. Nesse 

período foi possível observar a aceitação por parte dos alunos e o quanto é possível 

adaptar as atividades para que possam ser trabalhadas de maneira adequada na 

escola. 
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