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O Desporto de Orientação é um esporte de origem militar que visava
permitir grupos militares vivenciassem a realidade em área que poderia ser
um campo de ação. Esta premissa levava a crer que estes oficiais teriam
uma real visão de seu campo de ação. Hoje, em relativa paz, a prática da
Orientação se torna um Desporto que está em ampla evolução. A
necessidade de observar a realidade se faz presente num país onde a
sociedade está sempre limitada à sua região periférica, muitas, carentes. O
Desporto sendo trazido para a realidade escolar, propicia abertura do
conhecimento diferenciado. Este, tem sua origem à intenção de demonstrar
a realidade que cerca o ser, aqui, o atleta. Tomar decisões está entre elas.
Percebe-se que alunos carentes que se envolveram no Projeto de
Orientação, relacionado a forma didática aplicada em escolas pelo Professor
Heber Cristiano da Fonseca, juntamente com parceiros institucionais,
permitiram que a visão destes alunos, na sua concepção, fosse bem além
da realidade regional. Muitas foram as incursões em ambientes diversos: de
vegetação, de Municípios, de Estados; onde haviam competições. Estas
percepções da realidade foram, em inúmeras vezes, a primeira experiência
de alunos/atletas carentes que se apropriaram destas atividades para
ampliarem um leque de possibilidades. Estas experiências, muitas com
ajuda de custo de amigos e apoiadores, permitiram realizações
inimagináveis na visão de suas realidades. Alunos/atletas que se
aventuraram em total confiança a um grupo de profissionais desportistas
que compõe a equipe CODIV (Clube de Orientação de Divinópolis/MG) e
amigos recém conquistados, como colegas de equipe. Participando de
eventos Oficiais e Disputas acirradas! Trouxeram experiências que
impregnaram atitudes e virtudes; que valorizaram o ser às relações;
confrontaram realidades e cicatrizaram falhas e fracassos. Tal importância é
relevante e inerente à capacidade de atração deste Desporto e dos seus
envolvidos, nas realidades sociais. 9 SIMPÓSIO DE ESPORTE ORIENTAÇÃO
2019 Bom Despacho – Minas Gerais – Brasil 28 a 30 de junho de 2019

