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RESUMO

O estudo insere-se no debate da Educação Popular em Saúde, em uma perspectiva de promoção da autonomia,
formação da consciência crítica e mudanças de práticas em saúde. O objetivo do estudo é compreender os saberes
das pessoas, dessa comunidade, e que se relacionam aos fatores de risco que deixam os indivíduos mais vulneráveis
às infecções causadas pela bactéria H. pylori. O referencial teórico se fundamenta em documentos do campo da
saúde, e em Paulo Freire, inspirador da proposição metodológica adotada. Os sujeitos são moradores do córrego do
Melquíades e as atividades de pesquisa aconteceram no espaço da escola. Os resultados parciais indicam que o
debate gerado no processo de pesquisa favorece a circulação de diferentes saberes relativos à doença, interpretação
do cotidiano e incorporação de atitudes adequadas à melhoria da qualidade de vida.
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ABSTRACT

The study is inserted in the debate on Popular Education in Health, in a perspective of autonomy promotion, formation
of the critical consciousness and changes of health practices. The purpose of the study is to understand the
people&39;s knowledge, from this community, that relate to the risk factors that let the individuals more vulnerable to
the infections caused by the bacterium H. pylori. The theoretical framework is based on documents from the health
field, and on Paulo Freire, inspiration of the methodological proposition adopted. The subjects are residents of the
Melquíades Stream and the research activities were developed in the school space. The partial results point out that
the debate generated in the research process favors the circulation of different knowledge concerning the disease,
everyday interpretation and incorporation of attitudes appropriated to the life quality improvement.
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INTRODUÇÃO

O Córrego do Melquíades, distrito rural do município de Governador Valadares, tem sido local de estudo do grupo de
pesquisa da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) desde a década de 90 e, a partir dessa década foram
realizados diferentes pesquisas relacionadas à doenças infecciosas e em especial a infecção causada por uma
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bactéria chamada H. pylori que desde 2002 vem mostrando uma prevalência de aproximadamente 70% nessa
comunidade (URSINO, 2002).

O Estudo conduzido por Ursino em 2002, neste distrito, teve como objetivo apresentar a prevalência e transmissão
intrafamiliar na população da infecção por H. pylori. Os resultados desse trabalho indicaram a presença da bactéria
em adultos (86,2%) e crianças (51,9%) observando-se, ainda, que 100% dos indivíduos entrevistados consumiam
água não tratada e as casas não tinham rede de esgoto. O estudo conclui que tratava - se de uma região endêmica
para a doença com a necessidade de identificação dos fatores de risco e dos determinantes de saúde.

Após dez anos, o trabalho realizado por Carvalho (2012) aponta elevado percentual de infecção por H. pylori, (69,9%),
o que indica que, essa infecção é ainda um problema importante de saúde pública no Córrego do Melquíades. No
referido trabalho, os fatores de risco associados à infecção foram condições relacionadas à higiene pessoal,
condições inadequadas de saneamento e nível socioeconômico baixo.

O modelo de saúde utilizado pelos autores e diversos pesquisadores que desenvolveram pesquisas nessa região
durante quase vinte anos, apresentam caráter biomédico, ou seja, identificaram os doentes, sugeriram tratamentos e
levantaram possíveis causas de adoecimento. Entretanto, nenhuma ação efetiva, junto à comunidade, foi realizada
partindo da cultura local em busca de soluções que transformasse o cenário dessa população. A ausência e distância
de diálogo entre os saberes produzidos pela academia sobre doenças infecciosas e os saberes da comunidade em
estudo, relacionados às práticas em saúde, podem comprometer as ações de controle e redução da prevalência de
doenças infecciosas na Comunidade do Melquíades, bem como contribuir para a mobilização comunitária em busca
de melhoria dos serviços de saúde.

É nesse cenário que esta pesquisa encontra-se inserida ao se propor, a partir do diálogo entre educação e saúde,
cartografar os saberes dessa comunidade em relação aos fatores de risco descritos em pesquisas anteriores e que
deixam os indivíduos mais vulneráveis às infecções causadas pela bactéria H.pylori. Nestes termos a relação entre
saúde e educação, desenvolvida nesta pesquisa, amplia-se visto que ultrapassa uma mera relação de
ensino/aprendizagem didatizada e assimétrica; extrapola o cultivo de hábitos e comportamentos saudáveis, e busca,
em uma ação conscientizadora, contribuir para que os sujeitos desenvolvam outras práticas preventivas em relação à
doença (BRASIL, 2012).

Em busca dos saberes da comunidade

A educação como recurso de intervenção e modificação das condições de saúde pode contribuir com o bem estar
físico e mental dos indivíduos. Para tal, o processo educativo deve ter como ponto de partida questões como: “o que
esse indivíduo sabe; Como ele cuida da sua saúde O que ele pode fazer na comunidade para promoção da saúde A
partir desses questionamentos acredita-se ser possível desenvolver em cada um a capacidade de interpretar o
cotidiano e atuar de modo a incorporar atitudes e/ou comportamentos adequados para a melhoria da qualidade de
vida (BRASIL, 2010).

A política de educação e saúde apresenta-se como um caminho capaz de contribuir com metodologias, tecnologias e
saberes para a constituição de novos sentidos e práticas no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2012). Essa
política se aproxima da educação popular quando identifica a problematização da realidade vivenciada na saúde, por
atores sociais inseridos em diversos contextos sociais, culturais e econômicos e se construindo a partir de um
processo de reflexão, formulação e ação.

A educação popular é compreendida como perspectiva teórica orientada para a prática educativa e o trabalho social
emancipatório, intencionalmente direcionada à promoção da autonomia das pessoas, à formação da consciência
crítica, à cidadania participativa e a superação das desigualdades sociais. Essa prática se constitui inicialmente no
Brasil no final da década de 50, e meados de 1960, a partir de sucessivas experiências entre intelectuais e classes
populares. Buscando caminhos alternativos no campo da alfabetização para jovens, adultos e camponeses,
professores como Paulo Freire impulsionaram a promoção de diversas experiências no campo da alfabetização e da
cultura popular (BRASIL, 2012).

No campo da saúde a emergência da Educação Popular ocorre especialmente a partir da década de 1970, no
contexto da inacessibilidade das camadas populares aos precários serviços públicos, da inserção marginal no
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mercado de trabalho que excluía os trabalhadores dos benefícios da seguridade social, bem como das péssimas
condições de renda, moradia e alimentação. Nesse momento destaca-se a pré-reforma sanitária brasileira e a criação
do Movimento Popular de saúde (MOPS) ainda em uma perspectiva da passagem de um saber ou de uma informação
focalizada apenas no desenvolvimento de comportamentos ou hábitos saudáveis, onde os profissionais da saúde
apresentam-se como “os que sabem” e do outro lado a população desenvolve o papel “dos que desconhecem”,
negando o diálogo como fundamento dessa relação. (BRASIL, 2012).

A Educação do Campo, a Educação Popular e a Educação em Saúde no Brasil se sustenta nas proposições teóricas
de Paulo Freire. São balizadores do pensamento do autor a compreensão de que todo conhecimento advêm das
experiências sociais, se sustenta nas práticas, nas condições concretas da existência de mulheres e homens. Por
isso, todo processo educativo deve se centrar nessas experiências, evidenciá-las, e produzir a partir delas uma
reflexão crítica que conduza a posicionamentos políticos, como defende o autor em seus diferentes escritos.

Em suas principais obras como “Pedagogia do Oprimido” (1974), “Conscientização” (1999) “Educação como prática de
liberdade” (1967) e Pedagogia da Autonomia (1996) entre outros clássicos, o autor defende a premissa de que se
deve ensinar para libertar e transformar. A incorporação do pensamento do autor ao campo da saúde, não pode
prescindir de uma abordagem de trabalho junto às populações que se organiza em esquemas fechados com
resolubilidades formadas, mas sim deve-se tomar como ponto de partida a experiência concreta dos sujeitos e
conjuntamente com eles visualizar possibilidades de transformações, criando ou ampliando horizontes para a melhoria
das condições de vida.

Mobilizando as contribuições de Paulo Freire, buscamos construir uma proposta que possibilitasse identificar os
saberes dessa comunidade com relação aos cuidados em saúde, com o foco nas doenças gástricas, e que ao mesmo
tempo fosse possível no processo de pesquisa a realização de ações educativas nessa comunidade campesina.

Foi nessa perspectiva que incorporamos ao processo de pesquisa os círculos de cultura de Paulo Freire. A proposta
foi a realização de encontros na escola, com participação das famílias dos/as alunos/as e dada a prevalência da
doença na região, no grupo, com cerca de 30 pessoas, havia sempre alguém acometido pela doença, ou que de
algum modo, conviviam com ela. Foram realizados, até o momento 03 encontros cujos resultados descrevemos a
seguir.

Os círculos de cultura foram utilizados como procedimento metodológico para levantar os saberes da comunidade
sobre as práticas de saúde relacionadas ao modo de transmissão das doenças gástricas que acometem a
comunidade. Essa metodologia é inspirada na proposição de Paulo Freire que o adotava para a educação de adultos.
Freire (1999) considerava os círculos culturais como uma ação cultural de reflexão/conscientização/ação na
perspectiva do diálogo, da construção coletiva do conhecimento, da valorização da diversidade e particularidade dos
sujeitos, e dos processos históricos de cada região. Nessa perspectiva, percebe-se que o círculo cultural é um
processo inacabável, nele se estabelece a vontade de aprender com o outro e melhorar as práticas a partir dos relatos
dos participantes sobre as suas práticas.

A abordagem através do Círculo Cultural de Paulo Freire (1999) constitui uma ideia que substitui a prática de palestras
normalmente ministradas em projetos/pesquisas de Educação e Saúde, na qual a comunidade se coloca no papel de
mero ouvinte. A escolha por desenvolver um círculo de cultura nesta pesquisa é (re) construir as práticas de
prevenção as doenças gástricas na Comunidade do Melquíades através de uma reflexão individual que possibilita a
construção de conhecimento podendo ser compartilhada coletivamente, com vistas a uma nova pratica de saúde –
preventiva reflexiva e crítica.

A metodologia proposta pelos círculos culturais de Paulo Freire consiste em três momentos. O primeiro momento é o
levantamento de temas geradores e compreende a investigação temática pelo qual os componentes do círculo
buscam no universo vocabular dos próprios sujeitos as palavras e os temas centrais que contextualizam as suas
vivencias. O segundo momento se dá a partir dos temas geradores levantados. Inicia-se uma discussão sobre tais
temas que fazem circular saberes e experiências dos sujeitos envolvidos. O terceiro momento “problematização”, pode
ser compreendido como parte do segundo momento. Nele agregam-se novas informações, nesse caso específico
acadêmicas, que promoverão, por meio do diálogo, novos olhares sobre as práticas.

Durante as discussões e problematização há construções e reconstruções dos temas na busca de um significado
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social e cultural para transformação do “pensamento ingênuo” para o “pensamento critico” (FREIRE, 1999) ou seja,
procura-se agregar informações que contribuam para mudanças no cenário de adoecimento da comunidade

Os primeiros resultados apresentaram os seguintes temas geradores: “condições de vida da população”, “acesso à
saúde”, “consumo de água”, “medicação caseira”, “acidentes com animais peçonhentos” e “hábitos alimentares”. Tais
temas surgiram a partir de episódios narrados pelos sujeitos que apresentaram fatos e experiências relacionados a
condição de saúde da população.

As narrativas apresentaram que as questões culturais como o modo de vida, a memória, as experiências, as práticas
de cuidado, influenciam as condições de saúde da população. Os sujeitos também relatam as fragilidades presentes
na efetivação das politicas publicas de saúde quando descrevem a ausência de médicos na comunidade, de
ambulância que atendam urgências e de programas de assistência a saúde. As mudanças no território também foram
narradas quando os sujeitos citam os impactos do desmatamento relacionados as questões de saúde.

A partir desses temas, novos diálogos estão sendo desenvolvidos partindo da cultura local em busca de soluções que
transformem o cenário de adoecimento dessa população. Buscamos nos pautar pelo

princípio do diálogo, que diz respeito a uma dinâmica de aprendizagem-ensino que
assegure o respeito à cultura do grupo, a valorização de diferentes saberes e a produção
coletiva do conhecimento; o princípio da práxis, como um processo educativo que tenha
por base o movimento ação-reflexão-ação e a perspectiva de transformação da realidade
(SANTOS, 2012, p. 632, grifos da autora).

A valorização e o resgate dos saberes da população, fruto do vivido, contribui para construção de práticas educativas
em saúde. A compreensão sobre saberes possibilita a elaboração de alternativas que possam melhorar a qualidade
de vida e saúde da comunidade. A partir do levantamento desses saberes serão analisados qual a distância entre o
que eles já sabem e o que devem saber, possibilitando assim a produção de materiais educativos que dialoguem com
os saberes da população relacionados com a prática de saúde que, acredita-se, pode prevenir e, até mesmo, diminuir
o número de infectados pela bactéria H. Pylori na Comunidade do Melquíades.

Conclusões

O pensamento de Paulo Freire nos leva a refletir que para a academia participar do processo de educação e saúde de
uma comunidade, deverá partir da primícia que ensinar exige primeiramente respeito aos saberes da população,
saberes esse que são socialmente construídos na prática comunitária, estabelecendo a partir de então uma
"intimidade" entre os saberes científicos fundamentais das práticas de saúde e a sua experiência social, como sujeitos.

A proposta de educação em saúde não pode ter como premissa levar aos “oprimidos” uma “mensagem salvadora” em
forma de conteúdos depositados. Paulo Freire (1987, p.86) caracteriza essa pratica como “invasão cultural”. A
proposta de educação para saúde não acontece da Academia para a população do Melquíades, nem tão pouco os
conhecimentos científicos se sobrepõem aos conhecimentos populares. Por isso busca-se nesta experiência de
pesquisa em Educação e Saúde estreitar o diálogo entre academia e a vida dessa população no território.

Reconhecemos que o trabalho de educação para saúde não poderá resolver todos os problemas relacionados a
saúde que acometem a população do Córrego do Melquíades, porém sem as propostas educativas, dificilmente essas
situações poderão vir a se alterar. A proposta não é falar para a população sobre as nossas experiências com práticas
de higiene e saúde, ou até mesmo tentar impor a eles novas práticas para o cotidiano. De acordo com o pensamento
Freiriano busca-se um diálogo sobre as práticas unindo as experiências dos diferentes sujeitos com vistas a ações
transformadoras. No processo de pesquisa foi possível constatar que o debate gerado no processo de pesquisa
favorece a circulação de diferentes saberes relativos à doença, interpretação do cotidiano e incorporação de atitudes
adequadas à melhoria da qualidade de vida.

A aproximação com a comunidade expõe a necessidade de políticas públicas em saúde para as populações
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campesinas, e os sujeitos envolvidos no estudo revelam diferentes lutas para a garantia do direito à saúde no campo –
da construção do espaço para instalação de unidade básica em saúde à luta efetiva pelo funcionamento com
atendimento adequado.

A construção coletiva do conhecimento fortalece o caráter emancipador e liberta, de todas as formas de opressão, que
influenciem no processo saúde e doença. Segundo Paulo Freire, a educação não deve estar a serviço da elite, ao
contrário, deve ser uma forma de politizar as classes populares para lutar por seus direitos e para buscar caminhos
para a superação da desigualdade social e exploração humana.
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