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INTRODUÇÃO

A Orientação, esporte conhecido como “desporto 
da floresta”, é dividida em quatro vertentes: 
competitiva, ambiental, pedagógica e turística. 
No Brasil, o esporte já consta no ensino escolar de 
Colégios Militares e, por sua interdisciplinaridade, 
é reconhecido pela Confederação Brasileira 
de Orientação como facilitador de conteúdos 
biossociais imprescindíveis ao desenvolvimento 
humano em escolas das regiões Sul e Sudeste. O 
objetivo desse estudo consiste na compreensão 
das possíveis aplicações pedagógicas da 
Orientação. O Parque Estadual do Cunhambebe 
(PEC) tem aproximadamente 95% de área 
preservada composta por vegetação nativa e 
fauna características da Mata Atlântica. Escultura 
representativa de anel olímpico construído 
durante os Jogos Olímpicos de 2016 e de forte 
apelo à cultura do movimento, recursos hídricos, 
geológicos, históricos e culturais preservados 
conferem ao parque alto potencial educacional e 
turístico.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo se fundamenta em revisão 
bibliográfica de relatos de experiência em 
corridas de orientação, estudos correlatos e 
análise documental das diretrizes oficiais do 
esporte, normas e condutas propostas pela 
confederação desportiva do país em suas regras 
oficiais de orientação pedestre, além de políticas 
públicas de educação ambiental e ecoturismo 
em Unidades de Conservação e entornos. 
Assim, foram propostas atividades pedagógicas 
e turísticas baseadas nos fundamentos do 
Esporte de Orientação com enfoque no capítulo 
“Consciência Ecológica”, disposto nas regras 
oficiais e voltado à sensibilização ambiental. 

A pesquisa investigou nesses documentos e 
estudos possibilidades de desdobramentos dessas 
atividades em escolas e no Parque por meio de 
organizações não governamentais, centros de 
estudos e pesquisas sustentáveis e demais atores 
interessados no desenvolvimento do Parque 
Estadual do Cunhambebe.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O conjunto de regras oficiais do esporte de 
orientação pedestre possui um viés ambientalista 
de conservação do meio em que a prática ocorre, 
descrito no capítulo “Consciência Ecológica” 
das regras oficiais (COB, 2019) composto por 
doze princípios. A eficácia do esporte em sua 
vertente pedagógica experimentada em ambiente 
escolar no ensino de Geografia, Matemática, 
Física, Educação Física e outras disciplinas 
como apontam CARMONA (2014), SILVA 
(2011), SILVA (2013) e SOARES (2013) sugere 
a transversalidade disciplinar também requerida 
na educação ambiental, seja em Unidades de 
Conservação ou em escolas no entorno. As 
políticas públicas para Educação Ambiental e 
seus desdobramentos no ambiente escolar e no 
turismo científico, pedagógico e ecológico versam 
sobre a sensibilização às questões ambientais para 
conservação do meio assim como os princípios da 
“Consciência Ecológica” da Orientação buscam a 
manutenção da preservação da natureza. Portanto, 
sendo objetivo do PEC, unidade permissiva 
à visitação pública, possibilitar a interação 
com áreas naturais preservadas e fomentar sua 
conservação, acreditamos nessa sensibilização 
dos turistas, desportistas e comunidade escolar a 
partir do fomento do esporte de orientação e seus 
princípios ecológicos. Um mapa de orientação 
destaca pontos a serem visitados, como em um 
mapa de roteiros turísticos, mas também descreve 
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tipo de vegetação, relevo, construções e acidentes 
naturais, convidando o praticante a se apropriar 
dos conceitos e especificidades da região 
ilustrada. Relatos de experiência sugerem que 
essa aproximação tende a fortalecer a identidade 
com o local, estreitando laços e auxiliando na 
defesa dos territórios protegidos, sua cultura 
e recursos naturais. Por ser uma Unidade de 
Conservação (UC), a realização de provas podem 
ser condicionadas pelos gestores à presença de 
fiscais em locais de circulação proibida e limite 
de participantes. Entretanto, este não deve ser 
um fator desmotivador à prática em sua vertente 
competitiva, visto que os inscritos podem se 
apropriar ainda mais das questões ambientais e 
da importância das UCs por meio de palestras, 
mutirões de reflorestamento, manejo de trilha, 
etc. A vertente competitiva viabiliza ainda a 
capacitação, participação e desenvolvimento 
econômico local, seja com moradores atuando 
na fiscalização da prova, no traçar dos percursos 
ou na escolha de pontos de controle em sítios de 
relevante valor histórico, geológico e cultural.

CONCLUSÃO

O esporte, palco de disputas territoriais desde a 
Grécia Antiga, torna a busca por apropriação dos 
territórios protegidos como parte da identidade 
de atores iniciados. No “Desporto da Floresta”, 
seja em ambiente escolar, de recreação ou 
formação, seu viés ambientalista aplicado em 
propostas pedagógicas sugere um despertar do 
sujeito ecológico naqueles que passam a conhecer 
e praticar orientação, convertendo a modalidade 
em mais um braço de resistência e defesa contra 
a cultura de uso e ocupação indiscriminada de 
territórios naturais. 
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