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Uma abordagem problematizadora da questão do lixo e do rato em periferia urbana. 
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Tem havido um amplo debate entre diferentes concepções metodológicas que orientam as estratégias de combate às doenças infecciosas e parasitárias nos serviços de atenção primária à saúde, algumas delas enfatizando o envolvimento da população na busca de soluções. Este trabalho se baseia em pesquisa realizada em um centro de saúde da periferia de Belo Horizonte, entre 1994 e 1997, com o objetivo de contribuir na explicitação, de forma mais clara, da metodologia da educação popular em saúde adequada ao atual contexto institucional e de analisar o seu significado no combate às doenças infecciosas e parasitárias. Neste centro de saúde, ao se procurar dinamizar as suas práticas educativas, buscou-se identificar e entender os bloqueios e potencialidades existentes no relacionamento entre os profissionais e a população. Procurou-se esclarecer a forma como as questões culturais, cognitivas e subjetivas dificultam e favorecem o funcionamento de um serviço de saúde. Trata-se, portanto, de uma pesquisa-ação com ênfase na observação participante em que o envolvimento com os problemas de saúde específicos foi desencadeando uma série de mudanças no relacionamento do serviço de saúde com a comunidade local. Este texto enfoca um dos temas abordados durante a pesquisa: o problema do lixo e dos ratos que muito incomodava a população daquela favela, a Vila Leonina. 
Tentando reorientar a verticalidade da campanha sanitária contra os ratos.
A equipe do Centro de Saúde Vila Leonina foi visitada pelo coordenador do Programa de Controle das Zoonoses do Distrito Sanitário Oeste de Belo Horizonte que veio discutir a organização de uma campanha de combate aos ratos na Vila Leonina em moldes diferentes do tradicional. Três anos antes, já fora realizada campanha de desratização em toda a favela, cujos efeitos, no entanto, foram passageiros. Colocaram-se iscas com raticida nos locais de moradia e trânsito dos ratos, seguindo-se uma ampla limpeza do lixo acumulado na área. Mas como não houve um trabalho mais duradouro, o lixo voltou a se acumular. Com alimento disponível, a população de ratos logo voltou aos níveis anteriores. A nova proposta era utilizar a campanha contra os ratos como uma forma de mobilizar a população na discussão e enfrentamento do problema do lixo. Não seria mais realizada uma campanha de desratização em massa que, em poucos dias, iniciasse em uma extremidade da favela e terminasse na outra. A desratização passaria a ser feita nas regiões onde a população participasse da discussão sobre o lixo. Estava planejada a lotação de 4 funcionários no Centro de Saúde para dar continuidade a este trabalho a longo prazo. Esta nova estratégia fazia parte da tentativa de reorientação das políticas de saúde trazidas pela administração do Partido dos Trabalhadores que ocupava o poder municipal e que tinha como lema geral de sua gestão “por uma BH participativa”. 
A equipe do Centro de Saúde ficou animada com as novas propostas de trabalho que surgiam na Secretaria Municipal de Saúde. Afinal, as campanhas sanitárias são as ações de saúde pública mais carregadas de tradição. Foram as primeiras ações ampliadas de saúde pública implantadas na história brasileira. Uma série de campanhas contra a febre amarela, varíola e peste bubônica foram organizadas no final do século 19  e início do século 20 de uma forma marcada pelo autoritarismo e pela desconsideração dos valores e da participação da população. As décadas se passaram, novas instituições foram criadas para implementá-las, novas tecnologias foram incorporadas, mas o modelo vertical de implementação das campanhas sanitárias permaneceu. Vêm sendo realizadas por instituições organizadas segundo o modelo militar, em ações temporárias, desvinculadas da dinâmica social local e voltadas para a execução de ações delimitadas e padronizadas previamente. Com a implantação do Sistema Único de Saúde, a partir de 1988, seus princípios gerais de descentralização administrativa e participação comunitária vêm possibilitando que alguns municípios experimentem formas novas de gestão das políticas de controle das endemias.  
O entrosamento com setores da população local, que o Centro de Saúde Vila Leonina vinha conseguindo, criava uma base para iniciar a experimentação deste novo modelo de campanha sanitária. Seria uma oportunidade para suas ações educativas, que vinham se ampliando, poderem se desdobrar em ações técnicas de amplo alcance.
Programou-se iniciar a discussão sobre o controle dos ratos a partir dos 7 grupos do programa de combate à desnutrição já formados no Centro de Saúde, que se reuniam mensalmente para receber alimentos e debater questões de saúde, utilizando vídeo produzido artesanalmente sobre o tema. Seria uma forma de ir problematizando a questão, pesquisando dimensões desconhecidas pelo serviço, negociando novas formas de intervenção e divulgando a futura campanha. Aprender na comunidade, com ela e para ela (FREIRE, 1995, p. 12) como reorientar a tradição de verticalidade de uma campanha sanitária. O discurso de técnicos, ocupando cargos de chefia desta Secretaria Municipal de Saúde comandada por membros do Partido dos Trabalhadores, excitava nossas expectativas de realizar ações inovadoras.
O coordenador do Programa de Controle das Zoonoses se prontificou a participar das filmagens como uma forma de incorporar, já no vídeo a ser utilizado para desencadear os debates, os seus questionamentos e percepções críticas. Nesta perspectiva, o vídeo não representa apenas a documentação de uma observação sobre a realidade, mas a documentação de questionamentos sobre a mesma e das respostas suscitadas, que se coloca, posteriormente nas reuniões, para debate com outros atores ali inseridos. Buscávamos incorporar a problematização da realidade já na gravação inicial. O objetivo da ação educativa que se buscava implementar era principalmente a ampliação dos canais de interação cultural, negociação de interesses e intercâmbio de motivações pessoais entre os atores técnicos e populares envolvidos nos problemas de saúde de forma a reorientar suas práticas. 
No dia marcado para as filmagens, após meia hora de espera, recebemos um recado de que o coordenador do Programa de Controle das Zoonoses não poderia vir pois surgira "um problema" no Distrito Sanitário. Enviou o recado através de funcionária subalterna, dificultando a negociação de uma nova data. Ia se evidenciando a distância dos técnicos das instâncias administrativas da Secretaria de Saúde em relação à dinâmica de relacionamento com a população local. Viviam absorvidos em cobranças, conflitos e projetos próprios, que tornavam secundárias as necessidades e ritmos do nível local. Percebemos que não podíamos contar com técnicos do Distrito Sanitário para fazer a filmagem.
A gravação do vídeo e o seu debate nas reuniões nos possibilitou uma penetração na realidade do problema de saúde que buscávamos conhecer. O rato era temido, não tanto pelas doenças que podia transmitir, mas pela ameaça de agressão. Era um invasor que causava temor.
- Os ratos aqui são grandes. Chegam a ter o tamanho de um gato. Às vezes atacam dentro de casa. Passam em cima da gente à noite, quando estamos dormindo. Atacam os sacos de mantimento e as roupas. 
Muitas histórias, dramáticas ou engraçadas, ilustravam a convivência próxima daquela população com as ratazanas e os camundongos. Mostrava ser um problema que interligava os diversos moradores, exigindo uma solução comum.
- Moro numa rua pavimentada, onde passa o caminhão de lixo. Lá, o lixo não é problema. Mas os ratos vêm de cima e invadem a nossa casa. Não deixo meus netos brincarem sozinhos fora de casa com medo deles serem atacados pelos ratos.
- Uma noite, um rato entrou e puxou o meu cabelo. Acordei assustada. Agora durmo com medo.
Uma técnica do programa de controle de zoonoses foi designada para participar das reuniões. Ela, mesmo sem uma formação específica em educação, enriquecia as reuniões trazendo informações importantes e ressaltando aspectos que passariam despercebidos por outros profissionais. Seu conhecimento técnico especializado sobre as espécies de rato da região, os seus hábitos, reprodução e os raticidas ampliavam o conhecimento empírico da população. Tinha sensibilidade para orientar suas observações pelas questões trazidas pelos participantes nas reuniões. Mas, muito centrada na implementação da campanha, tendia a desvalorizar a discussão e o aperfeiçoamento das estratégias autônomas da população (como a utilização de ratoeiras e do gato) para frisar as recomendações necessárias ao sucesso da campanha: a colaboração com os funcionários da desratização, cuidados com o veneno que seria empregado, condutas de limpeza após a colocação do veneno, etc..  Enfatizava mais a participação da população na campanha contra os ratos do que a mobilização para o saneamento da área. O peso da tradição centenária de atuação através de campanhas sanitárias verticais estava ainda muito presente na cultura profissional daquela técnica. Mas, no decorrer das reuniões, sua atitude foi mudando.
Apesar do temor causado pelos ratos, principalmente as ratazanas, ia ficando claro que o grande problema era o lixo. Além de ser o alimento que possibilitava a multiplicação dos ratos, o lixo trazia moscas, mosquitos e baratas. O grande número de baratas aumentava a população de escorpiões. A aparência repugnante e o mau cheiro do lixo tornavam a permanência na favela desagradável. Os objetos cortantes e perfurantes encontrados no lixo tornavam os becos e áreas livres perigosas para as crianças brincarem. Devido à presença de grande quantidade de fezes humanas no lixo pela existência de muitas casas sem ligação à rede de esgoto, ele era fonte de doenças diarreicas e verminoses intestinais. Mas, o que mais mobilizava aqueles moradores era a sujeira da favela, que os envergonhava. O lixo espalhado pelas ruas, becos e áreas vagas era uma mancha que os marcava, reforçando a discriminação pelo restante da sociedade. O lixo e a sujeira eram as marcas difamantes e vergonhosas, que representavam o estigma que carregavam por serem favelados, fazendo com que sentissem uma repulsa pelo lugar onde moravam e contribuindo para a corrosão de sua auto-estima.
Esta dimensão do lixo como vergonha que os manchava não era dita explicitamente, mas ficava muito clara na forma como exacerbavam suas críticas aos vizinhos que descuidavam do lixo (buscando deixar muito nítida sua diferença), frisavam a intensidade de seus cuidados e contavam suas reações diante de terceiros que os identificavam como desmazelados com a limpeza. O lixo era muito mais do que um problema sanitário com implicações materiais para a saúde dos moradores. Era um elemento da realidade local carregado de dimensões simbólicas. Como técnicos, procurávamos conduzir as reuniões discutindo dimensões das implicações materiais dos ratos e do lixo em sua saúde e não percebíamos, de imediato, os aspectos simbólicos que os moradores iam explicitando nas entrelinhas de suas falas. A audição posterior das gravações das reuniões e sua discussão com especialistas é que foram alargando nossa percepção. Os problemas materiais ganham sentido na vida das pessoas a partir de seus sistemas de valores e crenças que ordenam, interpretam e lhes atribuem prioridades diferenciadas. A descoberta do significado da sujeira espalhada do lixo na favela como mancha que os envergonhava era, sem dúvida, algo importante para uma intensificação da luta pelo saneamento local.
Impressionou-nos o número de casos de atrito por causa do lixo ou em que ele era utilizado como instrumento de agressão.  Uma jovem contou: "Minha mãe viu a filha de uma dona jogando lixo com papel higiênico na nossa porta. Minhas irmãs quebraram a casa dela toda. Ela até mudou de lá". O lixo ajudava a solapar a solidariedade entre os moradores. Ao mesmo tempo, o seu enfrentamento tinha uma dimensão de construção da viabilidade do convívio social. Havia muitos exemplos de resgate da auto-estima e do prazer no convívio com os vizinhos através da mobilização contra o lixo. Disse uma mãe: 
-Lá no nosso beco nós controlamos os ratos. A gente se juntou e cimentou o beco. Todo mundo cuida de sua limpeza. Depois desse trabalho, ninguém descuida do lixo. A gente joga tudo numa caçamba que tem numa rua perto. Se alguém está apertado, pede um vizinho para levar o seu lixo.
Estas mobilizações locais dependiam de iniciativas de grupos de vizinhanças, pois as associações comunitárias não agiam neste sentido. Mas alguns moradores de uma favela próxima, fora da área de responsabilidade do Centro de Saúde Vila Leonina, narraram que a associação comunitária daquela localidade tinha grande penetração junto aos moradores, em parte, por ampliar sua atuação para estas dimensões do saneamento.
O lixo ressaltava a interdependência entre os vários moradores. Iniciativas individuais tinham pouca repercussão. Disse uma mãe: 
-"Lá onde eu moro, nós desistimos de esquentar a cabeça com o lixo. Tem uma turma que não está nem aí. Se a gente limpa, eles sujam. Eu desanimei. Eu esforçando ou não, tudo vai continuar na imundície.
Os diferentes moradores, comerciantes, desempregados, operários, membros das igrejas pentecostais, alcoólatras, bandidos e lideranças comunitárias, estavam todos unidos por este problema comum que os desafiava para além de iniciativas isoladas e individuais, proclamando a necessidade de ações integradas entre as várias famílias, organizações sociais e o Estado.
Iniciamos a discussão de um problema de saúde bastante específico, o combate aos ratos da região, pela necessidade de uma campanha sanitária planejada pelo Distrito Sanitário. Na medida em que sua abordagem foi sendo conduzida dentro da perspectiva da educação problematizadora inerente à metodologia da educação popular e da pesquisa-ação, foi se explicitando uma série de novas dimensões, mostrando que aquele problema específico estava profundamente ligado a aspectos muito centrais da vida daquela população. Aspectos que diziam dos preconceitos que sofriam, auto-estima, solidariedade, conflitos internos, organização associativa e relação com o Estado. Se, para os técnicos preocupados apenas com a condução da campanha contra os ratos em moldes verticais, o empenho em buscar a explicitação da complexa rede de fatores envolvidos no problema parecia ser uma dispersão e perda de tempo, a discussão assim conduzida ia, no entanto, trazendo informações e entrosamentos importantes para uma ação mais profunda e integrada naquela realidade. Mostrava-se, assim, que a abordagem de problemas técnicos específicos é plenamente compatível com a metodologia da educação popular, que busca abordá-los procurando os seus vínculos com aspectos mais gerais da vida social. São justamente estes vínculos que permitem fortalecer e dinamizar a ação educativa a respeito de problemas específicos.
Na medida em que ia ficando mais clara a correlação da questão dos ratos com aspectos tão centrais da vida daquela população, tornava-se também evidente a superficialidade da proposta de ação educativa dominante entre os especialistas em saúde pública que enfatiza essencialmente a disseminação de informações. Nas atividades educativas do C. S. Vila Leonina ia ficando tão evidente a superficialidade e inoperância da simples disseminação dos conhecimentos que seus técnicos, antes de iniciado o processo de discussão, consideravam importantes para a população!
A construção coletiva das soluções sanitárias.
O problema do lixo interligava os vários moradores, mas também os diferenciava. Apesar da maioria dos adultos presentes nas reuniões dos grupos do programa de combate à desnutrição falarem de posicionamentos diante do lixo que denotavam preocupação e mobilização, referiam-se sempre à presença de alguns vizinhos extremamente descuidados que acabavam irradiando sujeira e desânimo na área. Referiam-se a estes vizinhos com mágoa: - "Se uns cuidam de emendar, outros só estão para quebrar." As tentativas de diálogo com estes vizinhos, muitas vezes, resultavam em atritos. Assim como vários outros problemas de saúde abordados nas reuniões do programa, a falta de cuidado com o lixo não era generalizada. Pelo contrário, parecia ser uma atitude restrita a um número limitado de moradores que, no entanto, repercutia em toda a favela. 
Havia vários moradores que criavam porcos no meio da favela, causando revolta nos vizinhos. A criação de suínos em área urbana é proibida por lei municipal e é passível de intervenção da Vigilância Sanitária. Mas pouquíssimos participantes das reuniões sabiam como acionar a Vigilância Sanitária, mostrando a distância entre o cotidiano daquela população e os serviços situados na complexa rede administrativa do município.
Diante da informação de que estava sendo programada a colocação de auxiliares sanitários lotados permanentemente no Centro de Saúde, foi se delineando uma proposta de que estes auxiliares atuassem como intermediários entre os vizinhos incomodados e os moradores espalhadores de lixo. Ao invés de atuarem a partir de uma proposta de saneamento e limpeza generalizada da favela, passariam a agir aliados e subordinados ao movimento dos próprios moradores. Procurariam identificar insatisfações, preocupações, conflitos e iniciativas de grupos de moradores diante da sujeira espalhada por alguns vizinhos, quando colaborariam utilizando seu poder de mobilização e negociação, de uma forma que os atritos fossem amenizados. Os auxiliares sanitários atuariam aliados à maioria da vizinhança, aliviando o confronto com os moradores descuidados no manejo do lixo. Teriam, assim, seu relacionamento com a população reorientado. 
A técnica em zoonoses, no princípio, reagiu dizendo: - "Isto não é função do auxiliar sanitário. Não é assim que está programada a sua atuação." Nas reuniões com outros grupos de desnutridos, com a repetição da proposta, ela não mais reagiu.
Se o enfrentamento do problema do lixo dependia da mudança do comportamento de muitas famílias, ficava evidente que exigia também a reorientação e ampliação da presença do Estado na região, principalmente do Serviço de Limpeza Urbana. As peculiaridades daquela região de favelas, com áreas de acesso extremamente difícil, tornavam impossível a simples expansão do sistema de coleta de lixo tradicional. No decorrer das reuniões foi-se evidenciando uma grande variedade de aspectos que exigiam a organização de um complexo e diferenciado sistema de coleta.
Os caminhões de lixo passavam apenas nas poucas ruas pavimentadas e largas que cortavam a favela. Como VALLA (1995) já observara, a coleta do lixo três vezes por semana, considerada suficiente para bairros de classe média, se mostrava inviável na favela, uma vez que seus moradores não tinham recipientes e espaço onde guardar, com segurança, o lixo acumulado nos intervalos (principalmente no fim de semana, quando o intervalo entre as coletas atingia 72 horas). Os sacos de lixo acumulados na rua acabavam sendo rasgados pelos cachorros. Mesmo nos dias de recolhimento do lixo, a irregularidade do horário dos caminhões fazia com que os sacos de lixo ficassem expostos à ação dos cães. Como os moradores de becos próximos também acumulavam seu lixo nestas ruas, o lixo espalhado pelos cachorros terminava resultando em atritos. O controle do número de cachorros vadios em Belo Horizonte estava praticamente paralisado, uma vez que na cidade (com seus mais de 2 milhões de habitantes) existia apenas uma carrocinha para captura de cães. Era, portanto, fundamental que os caminhões de coleta passassem diariamente e em horário fixo, claramente anunciado.
Algumas caçambas para coleta de lixo foram colocadas em alguns pontos da região. Eram trocadas duas vezes por semana, o que resultou num questionamento muito pertinente dos moradores: o lixo, ficando nas caçambas por três ou quatro dias exposto aos ratos e moscas, acaba contribuindo para sua multiplicação. Além disto, o seu pequeno número fazia com que uma grande parte das casas ficasse muito distante dos pontos de coleta, incentivando muitas famílias a continuarem jogando seu lixo nas proximidades de suas moradias. A dificuldade de acesso dos caminhões transportadores das caçambas às muitas áreas mais íngremes e com becos estreitos exigia a implementação de outro tipo de solução para coleta do lixo. O Serviço de Limpeza Urbana vinha acenando, há tempos, para a possibilidade de contratação de moradores locais para recolherem o lixo nos becos por meio de carrinhos de mão, mas nenhuma medida neste sentido tinha sido implementada. Os participantes das reuniões argumentaram, ainda, que existiam áreas na favela inacessíveis até para carrinhos de mão, mostrando a necessidade de se pensar em soluções diferenciadas para as várias e complexas situações encontradas.
A promessa do coordenador do Programa de Controle das Zoonoses de que a campanha de desratização seria acompanhada de uma ação conjunta do Serviço de Limpeza Urbana criou uma expectativa de que estes aspectos levantados nas reuniões pudessem ser discutidos, resultando em uma reorientação de sua atuação local. As auxiliares sanitárias prometidas para o Centro de Saúde poderiam passar a atuar como mediadoras entre os moradores e o Serviço de Limpeza Urbana.
Havia uma participação muito ativa dos profissionais de saúde presentes na elaboração das várias propostas para o enfrentamento do problema do lixo e dos ratos que iam sendo definidas nas reuniões que se seguiam (para cada semana, estavam marcadas reuniões com 2 dos 7 grupos). A valorização da ausculta das explicações, interesses e propostas da população não significa necessariamente um tolhimento da capacidade dos técnicos proporem soluções. Pelo contrário, notávamos que as reuniões ampliavam a criatividade profissional. Na medida em que se conseguia um clima de troca espontânea e afetiva de opiniões, idéias começavam a surgir e iam sendo lapidadas rapidamente por contra-argumentações e expressões faciais de aceitação ou desaprovação. Mas a maioria dos profissionais presentes, participando sem uma perspectiva assumida de pesquisa de novos caminhos para o enfrentamento dos problemas locais de saúde, não dava conta do caráter inovador de muitas propostas que surgiam ao longo do debate. Quando se participa de uma atividade educativa sabendo que ela tem uma dimensão de pesquisa, preocupa-se mais em perceber e ressaltar os dados emergentes.
Meu empenho em imprimir às reuniões a perspectiva da educação problematizadora e a utilização do vídeo, com o qual apenas eu tinha alguma familiaridade, terminaram por diminuir o envolvimento dos outros profissionais nas discussões. Eu assumia o papel de condução dos debates e os outros membros da equipe do programa de combate à desnutrição colaboravam. Isto me incomodava pois temia estar contribuindo para a diminuição de suas responsabilidades e envolvimento com o processo educativo. Para amenizar, procurava não estar presente em todas as reuniões para que pudessem assumir também a sua condução. Sentia, ali, os problemas da relação entre os especialistas em educação em saúde com o restante dos profissionais dos serviços de saúde. Como já foi percebido em muitos outros serviços de saúde, a presença de um especialista pode afastar os outros técnicos das ações educativas. Este movimento no Centro de Saúde Vila Leonina ainda não era nítido, pois a dinamização das reuniões, por outro lado, também as tornou mais atrativas aos profissionais. A solução não estava em me tornar menos ativo nas reuniões, uma vez que isto diminuiria o processo de aprofundamento dos debates educativos. Havia uma série de atividades prévias às reuniões que normalmente eram desconsideradas pela maioria dos membros da equipe. O conjunto vídeo-televisão, não sendo montado antes, causava significativo atraso das reuniões. Era preciso insistir para que funcionários do Distrito Sanitário não se esquecessem de trazer a outra televisão e vídeo para entreter as crianças enquanto as mães discutiam. Os encaminhamentos da reunião de cada grupo precisavam ser lembrados e sistematizados para que houvesse uma continuidade da discussão. O material e a dinâmica educativa precisavam ser preparados e aperfeiçoados. Assim, a dinamização da participação dos vários profissionais de saúde nas práticas educativas depende de uma ação intensiva de um profissional com maior experiência em educação que assuma o preparo destas condições prévias necessárias. O trabalho sistemático de apoio de um educador possibilita aos diversos técnicos com menor experiência educativa participarem das reuniões e discussões desenvolvidas no serviço, multiplicando-as e trazendo suas contribuições específicas, sem superficializá-las. Percebia que minha ação precisava ser cada vez mais dirigida aos próprios profissionais para que as atividades educativas do serviço junto à população se expandissem de forma consistente. Mas esta pesquisa-ação já se aproximava de seu fim. Ia, no entanto, ficando evidente que o papel do educador popular em um serviço de saúde passa essencialmente por sua atuação integrada ao restante dos profissionais.
Garantido o eixo metodológico da ação educativa nas reuniões, outros profissionais iam participando, às vezes irregularmente, trazendo contribuições específicas segundo suas habilidades pessoais. Em certa reunião, duas mães contaram a situação de uma vizinha que, vivendo uma crise familiar, estava acumulando lixo, a ponto de criar atritos com os moradores próximos. Os profissionais de nível superior que conduziam o debate, influenciados pelos temas anteriores, encaminharam a discussão para a forma de relacionamento entre vizinhos diante de problemas semelhantes. Mas, estavam ainda presentes na sala duas auxiliares de enfermagem que, sentadas fora do círculo de participantes, pareciam estar distantes do debate. Enquanto a discussão já ia se encaminhando para outros rumos, elas se aproximaram das mães que contaram o caso e anotaram o nome e endereço da vizinha em crise. Na ida seguinte da equipe à favela, esta senhora foi visitada. Enquanto os profissionais de nível superior, principalmente os homens, tendiam a ficar presos às questões teóricas e gerais do debate, as auxiliares de enfermagem valorizavam encaminhamentos práticos importantes que seriam desprezados se não estivessem presentes. A diversidade de habilidades, saberes e formas de compreensão e de expressão dos vários profissionais não era obstáculo à implementação de uma educação problematizadora criativa, mas, antes, sua riqueza (NOGUEIRA, 1996, p.653).  
Ocupa um lugar central na tradição metodológica da educação popular a ênfase no diálogo com as classes populares que parte da percepção da insuficiência dos diversos saberes constituídos e do reconhecimento da capacidade de conhecer e buscar soluções existente em todas as pessoas, inclusive as mais oprimidas. Mas esta ênfase no diálogo não tem feito parte da tradição de relacionamento dos educadores populares com os profissionais de saúde em geral que, muitas vezes, vistos como opressores por sua melhor situação econômica e maior prestígio social, têm seus discursos e iniciativas desconsiderados. A fé nos homens (no seu poder de fazer e refazer e na sua vocação de ser mais) a que se refere Paulo Freire não se aplica apenas aos membros das classes populares. Sem esta fé nas pessoas-profissionais de saúde, as práticas de educação popular em saúde tendem a ser iniciativas isoladas de militantes inseridos provisoriamente (pois logo são excluídos) nos serviços de saúde. A convivência com os profissionais do Centro de Saúde Vila Leonina, possibilitando conhecer suas indignações diante da miséria, seus dramas, limitações e suas vontades (muitas vezes confusas) de intervir, fortaleceu em mim esta fé em todos os seres humanos que Paulo Freire considera um dos pilares do método da educação popular.
Mas fé nos profissionais de saúde não significa ingenuidade:
O homem dialógico tem fé nos homens antes de encontrar-se frente a frente com eles. Esta, contudo, não é uma ingênua fé. O homem dialógico, que é crítico, sabe que, se o poder de fazer, de criar, de transformar, é um poder dos homens, sabe também que podem eles, em situação concreta, alienados, ter este poder prejudicado. Esta possibilidade, porém, em lugar de matar no homem dialógico a sua fé nos homens, aparece a ele, pelo contrário, como um desafio ao qual tem de responder. Está convencido de que este poder de fazer e transformar, mesmo que negado em situações concretas, tende a renascer. Pode constituir-se. Não gratuitamente, mas na e pela luta por sua libertação. 
       ...Se a fé nos homens é um dado a priori do diálogo, a confiança se instaura com ele (FREIRE, 1979, p. 96).
Fé nos profissionais de saúde não significa a perda de criticidade para perceber e enfrentar as contradições, às vezes sutis, de suas práticas, como a da técnica do Programa de Controle das Zoonoses que, nas primeiras reuniões, procurou omitir o fato de estar a campanha de desratização voltada apenas para o controle das ratazanas. Para combater os camundongos seria necessário colocar as iscas com veneno em locais de acesso das crianças e animais domésticos, o que seria arriscado em uma campanha de massa. A omissão tinha como sentido não esvaziar mais uma dimensão positiva da campanha capaz de mobilizar ainda mais a população. Mas a omissão deste aspecto não permitia esclarecer que, após a campanha, famílias que tivessem condições de controlar o acesso de crianças e animais domésticos dentro de casa poderiam convocar o serviço para o combate do camundongo. Não permitia, ainda, o aprofundamento do debate sobre as dificuldades específicas do controle dos camundongos. A partir da reunião em que o debate levou a técnica a reconhecer este limite da campanha e a discussão que se seguiu mostrou ser rica, ela não mais evitou o tema. Seu comportamento era reflexo da tradição dos trabalhadores em campanhas sanitárias orientarem suas condutas educativas essencialmente para a mobilização e adesão da população às atividades programadas. Mas o processo educativo em curso ia superando esta contradição, mostrando como a educação popular em saúde desencadeia mudanças na consciência e nas atitudes tanto dos profissionais como da população.
A ação educativa não pressupõe necessariamente o conhecimento anterior dos significados conscientes e inconscientes dos problemas colocados em discussão pelos responsáveis por sua condução. Uma exigência deste nível inviabilizaria qualquer iniciativa. Fala-se de educação problematizadora justamente pelo reconhecimento da insuficiência dos conhecimentos dos diversos atores envolvidos no processo. Por muitas vezes se percebeu que os participantes das reuniões tinham aprendizados que os técnicos que as conduziam não compreendiam. O ato pedagógico tem repercussões que extrapolam a vontade e domínio do educador. Mas a ampliação da capacidade de compreensão dos múltiplos significados dos problemas discutidos possibilita uma condução pedagógica mais flexível e, portanto, mais capaz de permitir o entendimento coletivo dos entraves e possibilidades da busca de melhores condições de saúde. Este é o sentido do diálogo dos profissionais de saúde com a psicanálise, a antropologia e a sociologia.
Como também aconteceu com os outros temas debatidos através do vídeo nesta pesquisa, uma fita com depoimentos colhidos na comunidade e durante as reuniões foi entregue a especialistas em temas tocados nos debates. 
Um dos especialistas entrevistado, o biólogo Jaime da Costa Silva  Coordenador do Programa de Controle de Zoonoses da Fundação Nacional de Saúde - Regional Minas Gerais. chamou a atenção para o fato de a superação da tradição vertical das campanhas sanitárias, que atuam sem envolvimento da população e das instituições locais e, portanto, desencadeando mudanças apenas provisórias nos problemas de saúde enfrentados, só ser obtida se, além de novas intenções e projetos de mudança, forem criadas condições institucionais para uma maior integração dos serviços de saúde com a população. Os atuais serviços básicos de saúde estão muito distantes do cotidiano da população para conseguirem atuar de forma continuada no controle ambiental das doenças endêmicas. A experiência institucional no Brasil que mais conseguiu se aproximar do cotidiano da população vem acontecendo principalmente com a incorporação das agentes comunitárias de saúde nos serviços de saúde locais. Elas têm significado a criação de um elo entre os centros e postos de saúde e as famílias. Mas esta inovação tem acontecido de forma restrita, solidificando-se apenas na Região Nordeste por encontrar muitas resistências entre os sanitaristas das regiões mais desenvolvidas do país.
Neste sentido, a proposta de colocação, de forma permanente, de agentes sanitários nos centros de saúde de Belo Horizonte é um avanço. Mas na medida em que se pretende que estes agentes sanitários atuem preferencialmente voltados para o controle das zoonoses, corre-se o risco de que eles não se integrem na totalidade do serviço, como buscam fazer os agentes comunitários de saúde, criando-se assim mais um programa específico. As zoonoses, como qualquer outro problema de saúde, não se apresentam nos serviços de forma isolada dos outros problemas. O avanço trazido pelas agentes comunitárias de saúde foi justamente por possibilitarem uma integração entre as várias atividades desenvolvidas nos serviços de saúde no momento de fortalecimento dos vínculos com a população. Além disto, são a aproximação e a legitimidade adquiridas no acompanhamento das famílias com problemas clínicos corriqueiros que permitem uma maior efetividade na ação contra as zoonoses.
Apesar das novas propostas, a máquina campanhista não consegue parar.
O mês de discussões sobre os ratos e o lixo no Aglomerado Morro das Pedras terminou e a mobilização para a desratização e limpeza da região se esvaziou. A equipe do Distrito Sanitário Oeste responsável pelas zoonoses na verdade estava muito mais preocupada com dois outros problemas: o aumento do número de casos de leishmaniose tegumentar e o aparecimento da epidemia de dengue em Belo Horizonte. A grande prioridade, naquele momento, era o levantamento quantitativo da presença do mosquito  Aedes aegypty na região. Ao mesmo tempo, a equipe do programa de combate à desnutrição do C. S. Vila Leonina começava a viver um momento de crise com os atritos e insatisfações de vários membros com a Secretaria Municipal de Saúde. Não foi possível nem mesmo reunir a equipe do Centro de Saúde para discutir os depoimentos dos especialistas gravados em vídeo. O tema dos lixos e ratos foi sendo esquecido. Um mês depois, a fase de coleta intensiva de dados desta pesquisa se encerrou. 
Passados sete meses, quando o verão já se aproximava trazendo as chuvas e com isto a inviabilização da campanha naquele ano (a chuva estraga as iscas com raticida), resolveu-se dar início à campanha. Não havia mais tempo para retomar os contatos estabelecidos no mês de discussões, pois a programação era "varrer" em 3 semanas todo o conjunto de favelas onde a Vila Leonina estava inserida, desratizando e limpando o lixo. Sem envolver a equipe do C. S. Vila Leonina, os profissionais do Programa de Controle das Zoonoses do Distrito Sanitário Oeste passaram a mobilizar a população para a campanha, utilizando carros de som e visitando as lideranças das associações de moradores locais.  A proposta de transformar aquela campanha em uma ação permanente e participativa foi deixada de lado, pois não havia mais tempo: adiar a desratização seria descumprir as metas estipuladas para aquele ano e o combate à dengue, que ainda não terminara, exigia pressa. Era a ditadura da urgência tão presente nos serviços de saúde: a gravidade dos problemas de saúde justificando e apoiando a gestão autoritária.
Mas a pressa da campanha precisou ser moderada, pois a população passou a não colaborar e até mesmo a resistir. Na Vila Antenas, quando o carro do Programa chegou e os guardas sanitários uniformizados desceram, foram logo cercados por homens que ameaçaram: - "Vocês têm três minutos para saírem daqui, senão vão levar bala." Numa região da Vila Leonina, a equipe foi também cercada e ameaçada. Uma profissional que participava da equipe passou a ser molestada com beliscões e esfregões. A entrada intempestiva dos profissionais da campanha na favela provocou a manifestação da organização criminal, possivelmente ligada ao tráfego de drogas, existente naquelas regiões, antes tão visitadas pelos profissionais do programa de combate à desnutrição, mostrando que o acesso aparentemente tranqüilo que tivéramos tinha sido uma conquista devido à forma gradativa que ocorrera e pela participação de profissionais bem conhecidos na região. O motorista do carro da Secretaria de Saúde ficou apavorado e prometeu: -"Nunca mais volto lá". Estas histórias repercutiram amplamente entre os profissionais dos serviços de saúde da região, ajudando a ampliar e solidificar preconceitos e desconfianças contra os moradores.
Em outras regiões da favela, a equipe da campanha de desratização não foi ameaçada, mas não conseguia adesão dos moradores para acompanhá-los pelos becos. Muitos profissionais ficaram revoltados: "Nós estamos aqui para ajudá-los e eles são incapazes de nos acompanhar."Acreditando intensamente na nobreza e importância central de seu trabalho, julgavam ser merecedores de uma adesão automática e imediata dos moradores aos seus projetos, desconsiderando a falta de atenção da Secretaria Municipal de Saúde ao trabalho anterior de aproximação e discussão.
Diante das resistências, a campanha foi suspensa e marcou-se uma reunião com profissionais do Centro de Saúde e lideranças comunitárias para pensar novas estratégias. Procurei discutir sobre a importância de se buscar transformar aquela ação campanhista numa ação gradativa a longo prazo, como tinha sido inicialmente proposto pela própria coordenação do Programa de Controle das Zoonoses. Apesar de ouvirem com interesse e respeito minha argumentação, continuaram discutindo apressadamente os detalhes para a retomada da campanha. A máquina campanhista não podia parar. Outras regiões aguardavam também a campanha de desratização e as chuvas já estavam se iniciando. A tradição campanhista estava firmemente cristalizada na estrutura institucional de enfrentamento das endemias e zoonoses.  A sua reorientação exigia uma pausa que era logo atropelada pelas urgências dos surtos epidêmicos e das exigências de produtividade imediata da burocracia do setor saúde.
Profissionais mais antigos no serviço e lideranças comunitárias visitaram as regiões que tinham apresentado maiores resistências à campanha, desfazendo-as. A "varredura" desratizadora do Aglomerado Morro das Pedras pôde então ser completada sem outras agressões e ameaças. Mais uma intervenção sanitária vertical e passageira aconteceu naquele conjunto de favelas. 
Passados 18 meses das reuniões sobre o lixo e os ratos, a coordenação do Programa de Controle de Zoonoses continuava, no entanto, programando para futuro próximo a lotação definitiva dos auxiliares sanitários nos diversos centros de saúde da região para uma ação mais duradoura.
Ao contrário da crença generalizada em regiões onde o poder político sempre se opôs às formas efetivas de participação popular no gerenciamento dos serviços públicos, a decisão política dos governantes de adotá-la não é condição suficiente para seu desenvolvimento. Não basta querer fazer, é preciso saber fazer. Não basta alguns funcionários e lideranças saberem fazer, é preciso que esse saber fazer se generalize para a instituição como um todo, descobrindo-se os caminhos administrativos de sua operacionalização. A Educação Popular pode ser um importante instrumento de aprofundamento do processo de democratização das políticas sociais na medida em que possibilita a discussão participada das várias práticas técnicas implementadas, redefinindo a ação do Estado na sua microcapilaridade. Educação Popular em Saúde não é, portanto, uma atividade a mais que se desenvolve nos serviços de saúde, mas uma ação que pode desencadear uma reorientação da globalidade de suas práticas. 
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