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Introdução: A população ribeirinha é composta por uma miscigenação de grupos sociais, 

estes vivem às margens dos rios e como fomento econômico utilizam das atividades de pesca 

e extrativismo. As comunidades ribeirinhas são consideradas uma população carente, uma vez 

que as políticas de saúde pública e assistência à saúde estão centralizadas no meio urbano. 

Além disso, o modo de viver ribeirinho apresenta características únicas, visto que, além de 

lidar com riscos eminentes da região como a má infraestrutura das casas e a falta de 

saneamento básico, dos quais podem gerar prejuízos corporais, os mesmos devem atentar 

também para a preservação do meio ambiente em que vivem, uma vez que esta é sua principal 

fonte de renda¹. Seguindo a perspectiva de que a educação ambiental deve ser implementada 

em todos os meios sociais, emergimos com uma difícil missão de integrar a dimensão 

ambiental no modo de vida da sociedade atual, principalmente quando se refere as crianças, 

pois as decisões tomadas hoje refletirão no seu futuro. Assim, devem ser priorizadas as 

relações entre o ser humano e o meio ambiente, tendo assim, precocemente, o objetivo de 

minimizar os impactos ambientais acarretados pelo descarte indevido de resíduos e pelo o uso 

infrene de seus recursos naturais². Para Caldart³ (2002, p.18), “o povo tem direito a ser 

educado no lugar onde vive e a uma educação pensada desde seu lugar e com a sua 

participação, vinculada a sua cultura e as suas necessidades humanas e sociais”. Dessa forma, 

as ações de educação em atenção básica trazem benefícios que vão além da socialização do 

meio cultural, buscam também acrescentar conhecimentos, experiências e valores ao 

indivíduo4. Seguindo esse contexto, as escolas ribeirinhas têm por propósito responsabilizar-

se sobre a escolarização das crianças. Não obstante, essas unidades de aprendizado, por não 

conseguirem alcançar o número mínimo obrigatório de alunos para que se possa formar uma 

turma ordenada, reúne em uma mesma sala turmas de vários anos, dos quais são chamados 

multianos5. Atualmente as práticas de educação devem acontecer de forma que diversificados 

grupos sociais possam atuar, tanto na aplicação de decisões que afetam a qualidade de vida, 

quanto na elaboração de políticas que visam a melhora das condições ambientais e 

sustentáveis. Portanto, faz-se necessário realizar ações de educação em saúde com ribeirinhos, 

objetivando a prevenção de agravos e realizando debates sobre o desenvolvimento 

sustentável. Objetivos: Descrever as contribuições de uma extensão de fisioterapia realizada 

a partir de um projeto multidisciplinar, através de uma abordagem sustentável executada com 

alunos de uma escola ribeirinha. Descrição da Experiência: A ação realizada por alunos de 

fisioterapia ocorreu através da execução de um projeto de extensão acadêmica 

multidisciplinar intitulada “Universidades nas ilhas: sustentabilidade em foco”, realizada em 

uma escola pública situada na Ilha do Combú, no estado do Pará, em dezembro de 2018 e 

contou com a participação de alunos ribeirinhos do ensino infantil na faixa etária de 4 a 6 

anos. A ação Intitulada “Gincana sustentável”, foi desenvolvida através de diálogos e oficinas 

que explanavam sobre a melhor maneira de se trabalhar as temáticas de saúde, práticas 

ambientais e sustentáveis. Sendo constituída por círculos de conversa, retirada de dúvidas, 

circuitos feitos de materiais reciclados e premiações ao final das gincanas. O projeto ocorreu 
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em três etapas, primeiramente questionou-se aos alunos acerca de seus conhecimentos sobre 

sustentabilidade e descarte consciente de lixo, além de exemplificar e associar a importância 

do desenvolvimento neuropsicomotor com brincadeiras realizadas junto a materiais 

reciclados, foram discutidos mitos e verdades sobre os fatores impactantes do descarte 

indevido de rejeitos e suas consequências; em seguida, utilizados fundos de garrafas pets, os 

quais eram amarrados por uma corda formando uma fileira que simulava uma “centopeia” de 

brinquedo, como parte do despertar recreativo, os fundos foram pintados pelos alunos 

deixando o brinquedo ainda mais interessante. Alguns materiais foram previamente 

selecionados para realização de brincadeiras lúdicas e funcionais como a participação em 

circuitos com obstáculos, exigindo aprimoramento da performance neuropsicomotora, 

proporcionando aos alunos a inclusão em experiências práticas; por fim foi confeccionado um 

circuito funcional, sendo as crianças orientadas a formarem uma fila e realizarem os desafios 

determinados no menor tempo possível e de maneira correta, ganhando brindes os grupos 

vencedores. Resultados: A experiência do projeto de extensão junto aos alunos do ensino 

infantil, favoreceu a aquisição de conhecimentos enriquecedores, mostrando a importância da 

realização de atividades funcionais e lúdicas com crianças e como o uso de garrafas pets se 

tornou um atrativo para o despertar de um olhar sustentável, além de evidenciar que o mais 

interessante ao se falar sobre educação, é não apenas esclarecer os conteúdos inerentes a 

abordagem sustentável, mas incluí-los na experiência de vida de cada criança. Sob o ponto de 

vista fisioterapêutico, verificou-se que as crianças tiveram grande interesse em realizar os 

desafios da gincana, porém algumas apresentaram dificuldades em passar por algumas etapas 

de forma correta e sem perder o equilíbrio. Todavia, após serem realizadas repetições dos 

circuitos constatou-se que houve melhora na capacidade de seguir as etapas da brincadeira, 

além da melhora da percepção corporal e do equilíbrio, evidenciando que o circuito criado é 

uma opção de treinamento para o desenvolvimento neuropsicomotor. A ação mostrou que 

através implementação da temática de educação ambiental e da iniciativa de reaproveitar os 

recursos que um dia foram descartados, pôde-se compor uma brincadeira agradável e 

sustentável, ofertando aos alunos a idealização sobre como transformar em algo útil, objetos 

que um dia foram consideradas desprezíveis e descartáveis. Conclusão: Dessa forma, 

percebeu-se que a ação contribuiu positivamente despertando nos participantes um olhar 

enriquecedor, na qual a fisioterapia pôde agregar valores sustentáveis, reutilizando materiais, 

transformando-os em equipamentos fundamentais para o desenvolvimento funcional infantil. 

Portanto, mais ações que integrem a saúde e o desenvolvimento sustentável devem ser 

desenvolvidas no contexto ribeirinho. 
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