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Introdução: O Brasil é constituído por uma pluralidade populacional e cultural que é 

constantemente evidenciada em estudos de aspectos sociais e antropológicos. Entre a 

população negra destacam-se as comunidades quilombolas, em decorrência das disparidades 

socioeconômicas e localização majoritariamente rural [1]. Dentro do cenário do estado do 

Pará, podemos destacar a comunidade do Abacatal, localizada na área rural do município de 

Ananindeua, às margens do igarapé Uriboquinha, e que teve sua origem no século XVIII. Este 

grupo é constituído por uma população majoritariamente negra, com uma forte tradição 

mantida pela oralidade, e que sobreviveu por muito tempo, explorando os recursos da floresta, 

dos rios e praticando uma economia baseada na agricultura e no extrativismo vegetal. É uma 

comunidade que possui o título de propriedade como remanescente de quilombo e apresenta 

problemas gerados pela insuficiência de serviços básicos como transporte, saúde e segurança. 

Tal condição revela a atenção para as possibilidades de efetivação de políticas públicas que 

atendam suas demandas sociais, como a educação em saúde [2]. A educação em saúde é 

definida como uma combinação de ações e experiências de aprendizado planejado com o 

intuito de habilitar as pessoas a obterem controle sobre fatores determinantes e 

comportamentos de saúde [3]. Nesse sentido, as tecnologias direcionadas a área da saúde 

apresentam-se como ferramentas facilitadoras do processo de educação em saúde. Dentre 

essas, destacam-se as tecnologias educacionais, que atuam como dispositivos para mediação 

entre os processos de ensinar e aprender, utilizados entre educadores e educandos nos 

diversos processos de educação [4]. Essas tecnologias educacionais podem ser aplicadas em 

diversos contextos, a exemplo da análise da ergonomia para o trabalhador quilombola, sendo 

necessário destacar a importância da percepção e compreensão relacionada as atividades 

laborais. Egornomia vem do grego “ergon” que significar trabalhar e “nomos”, legislação. 

Pode ser definida como a adaptação do trabalho ao trabalhador. Tem como objetivos 

aumentar a eficiência organizacional, produtividade e lucros; aumentar a segurança, a saúde e 

o conforto do trabalhador; reduzir doenças ocupacionais; reduzir acidentes de trabalho; 

reduzir ausências no trabalho [5] Objetivos: Relatar a experiência de estudantes de 

enfermagem acerca dos conhecimentos de trabalhadores/moradores quilombolas sobre 

ergonomia através do desenvolvimento de tecnologia educativa. Descrição da Experiência: 

A tecnologia educacional denominada” Exercitar é vida” foi produzida a partir do interesse de 

um grupo de graduandas de enfermagem em orientar, de modo objetivo e dinâmico, acerca da 

contribuição da ergonomia, uma vez que o tema é fundamental para a saúde física e mental do 

trabalhador, porém, pouco explorado na prática, principalmente para trabalhadores rurais, 

como nas comunidades quilombolas. Inicialmente, foi realizada uma visita técnica, como 

atividade prática do componente curricular “Populações tradicionais da Amazônia” na 

comunidade quilombola do Abacatal, situada na área rural no município de Ananindeua. 

Percebeu-se que a comunidade exerce um trabalho manual significativo, seja na agricultura, 

artesanato, preparo dos alimentos e construção de casas para sua própria sobrevivência e com 

uma carga horária extensa diariamente. A partir de relatos de alguns trabalhadores/moradores 
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da comunidade, foi identificado algumas queixas de dores e limitações físicas ocasionadas 

pelas atividades laborais. Houve também, depoimentos acerca da carência da prática da 

atividade física, ora por não conhecer os movimentos adequados, ora por não compreender 

sua relevância para a saúde. Assim, pensou-se em promover uma ação de saúde voltada para a 

relevância da ergonomia e seus benefícios, através da produção e execução de uma tecnologia 

educativa. No dia da atividade, primeiramente foi produzido um grande cartaz contendo 

ilustrações coloridas sobre o “passo a passo” dos movimentos de curta duração do corpo que 

pode ser realizado no próprio ambiente de trabalho. Os trabalhadores/moradores que 

estiveram presentes contribuíram no momento da confecção do cartaz e aguardaram o 

segundo momento, marcado para explanação das pesquisadoras. Foi pedido para que os 

participantes formassem uma roda para maior aproximação de todos, e para compreensão 

acerca da temática, as pesquisadoras executaram os exercícios preventivos presentes no cartaz 

através de alongamentos. Após a explicação teórico-prática, os participantes também 

executaram os movimentos diversas vezes e tiraram suas dúvidas de forma coletiva sobre o 

tempo para cada exercício. Ao final da ação cada trabalhador/morador foi orientado sobre a 

postura correta, movimentos repetitivos, esforço físico sem pausas por muito tempo e a 

relevância da tecnologia exibida e sua utilidade para o esclarecimento acerca promoção, 

prevenção e contribuições da ergonomia. Resultados: Foi possível observar que os 

participantes seguiram os comandos dos exercícios com a devida atenção e conseguiram 

executar os movimentos inicialmente em tempos mais longos e com dificuldades maiores. 

Contudo, ao longo da atividade, melhoraram o desempenho na realização dos movimentos e 

em tempos mais curtos, com exceção daqueles que já possuíam alguma limitação física e 

executavam no seu tempo específico. O tempo total da atividade durou em média de uma hora 

e pode-se afirmar que a aprendizagem dos participantes sobre o conteúdo expressou-se de 

forma homogênea. É valido ressaltar que todos os participantes expressaram um feedback 

positivo em relação a apresentação da tecnologia e orientações, demonstrando esclarecimento 

e satisfação acerca da atividade desenvolvida. Além disso, relataram estar se sentindo mais 

disposto para as atividades diárias após o desenvolvimento dos movimentos. O cartaz 

educativo foi fixado na sede da comunidade a partir da autorização da líder da comunidade 

para os exercícios serem lembrados e continuarem a ser realizados. Conclusão: Infere-se que 

o cartaz “Exercitar é vida” como uma tecnologia educacional, possibilitou uma aplicação 

prática dos conhecimentos compartilhados, promovendo a complementariedade na qualidade 

de vida do trabalhador/morador quilombola, a qual faz-se crucial para o alcance de uma 

aprendizagem significativa. Ademais, esta ferramenta permitiu promover, de forma lúdica, 

uma importante abordagem sobre ergonomia contribuindo para a educação em saúde e para 

participação interativa dos participantes. Por fim, a utilização da tecnologia foi de 

fundamental importância para maior esclarecimento visto que a comunidade quilombola ainda 

é pouco inserida nos espaços de promoção à saúde. 
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