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Os jogos são experiências muito estimulantes para a aprendizagem significativa, não apenas para a 

Educação Física, mas para qualquer conhecimento humano. A orientação espacial é um tema ainda 

pouco explorado na Educação Física escolar, apesar de conter uma ótima possibilidade de 

desenvolvimento da lógica nos educandos. Nos povos polinésios há mais de 2000 anos a orientação e 

navegação aprendida na prática pela observação do mar, da terra e do céu propiciava um 

conhecimento altamente abstrato, que nos dias de hoje, precisa ser descrito por instrumentos de alta 

tecnologia (SARUP, 1980; DIEGUES, 1995). O objetivo deste trabalho é apresentar uma série de 

ações pedagógicas no sentido de atingir o desenvolvimento do conteúdo de orientação terrestre através 

da ludicidade. Esta metodologia é atualmente aplicada no Chile em algumas escolas públicas e 

privadas e será revelada através de um relato de experiência. A proposta educacional deste texto segue 

um conceito de Castrogiovani et al. (2009) em que é necessário desenvolver três relações espaciais 

para se orientar: As topológicas, que se referem ao espaço próximo de si, projetivas, que permitem a 

coordenação de objetos entre si a partir da própria pessoa e as eucledianas, que se referem as 

distâncias entre objetos. Uma das ideias centrais dessa proposta é atender a totalidade de alunos de 

uma turma escolar, que em geral pode ter mais de 30 crianças e jovens, evitando as esperas pela 

oportunidade de participar e se divertir. As atividades propostas atendem a crianças a partir de 6 anos e 

podem estender-se até o ensino médio, desde que se aumente a complexidade dos jogos com novos 

elementos e espaços mais amplos. Outra intenção da proposta é atender a demanda de baixo custo de 

implementação dos recursos materiais, pois principalmente nas escolas públicas não há tantos 

investimentos em equipamentos específicos para uma prática como a orientação. Os materiais usados 

são: lápis, papel, cones. Jogo 1 – Onde estamos? Este jogo consiste em aprender os 4 pontos cardeais. 

O Norte será determinado pelo professor como uma das paredes, ou lados da quadra, sugere-se a 

escolha de um lado com uma cesta de basquete ou trave de futebol. Os alunos devem se espalhar pelo 

espaço da quadra e todos devem voltar-se para o Norte indicado pelo professor. Ao comando do 

professor os alunos deverão virar seu corpo para os demais pontos cardeais: Sul, Leste, Oeste. Quando 

os alunos conseguirem esse domínio espacial, o professor lhes pede para fecharem os olhos e 

recomeça a solicitar alguns dos pontos cardeais: Sul, Norte, Oeste, Leste... O professor em 

determinado momento pede aos alunos que abram os olhos e eles descobrirão se estão voltados ao 

último ponto cardeal sugerido. Jogo 2 – Onde chegamos? A quadra é dividida em 4 partes iguais e são 
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colocados em uma delas cones, cada cone contém um papel com coordenadas indicando uma direção e 

uma quantidade de passos que devem seguir, por exemplo: 3 passos ao Norte, 4 passos ao Sul, 5 

passos ao Leste. Seguindo as coordenadas os alunos, em duplas deverão segui-las encontrar um cone 

que estará em outro espaço da quadra. Embaixo deste cone haverá um número correspondente ao 

papel que o aluno pegou no cone inicial. Jogo 3 – Encontre meu número. Neste jogo a classe é 

dividida em dois grupos. Um deles ficará na quadra para criar, cada aluno, uma sequência de 

coordenadas e anota-las num papel. Então devem escolher cada qual um cone do espaço da quadra em 

que começaram o jogo anterior e a partir dele realizar sua sequência de coordenadas até chegar a outro 

ponto da quadra em que colocarão um cone com um papel abaixo e o seu número correspondente. 

Então, os demais alunos são convidados a voltar a quadra e recebem de um colega uma coordenada e 

lhes é indicado o cone inicial, agora ele deverá encontrar o cone correspondente ao número recebido, 

assim que conseguir ele poderá pegar com outro colega outra coordenada e assim por diante até 

descobrir todas. Ao final os dois grupos trocam de posição e recomeça o jogo. Conclui-se que essa 

prática de orientação estimula os alunos à prática da Educação Física pela motivação dos jogos 

propostos e contribui para o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo de forma integrada ao 

movimento. Ela promove a atenção, a percepção e a memória que são componentes decisivos na 

resolução de problemas e na tomada de decisão na orientação espacial. 
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