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RESUMO 

Com a Reforma Sanitária iniciada na década de 1970 e o posterior surgimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) a atenção prestada à saúde vem sofrendo fortes mudanças. Todavia a 

disseminação dos conhecimentos em saúde ainda não tem atingido de maneira eficaz a 

população em sua totalidade. É através da apropriação dos meios de comunicação em massa, 

destacando-se o uso dos programas de rádio, por parte dos profissionais de saúde que surge a 

possibilidade de se realizar a promoção à saúde, proporcionando uma comunicação de 

maneira mais global por meio do uso de recursos tecnológicos e a elaboração de novas 

estratégias para a prevenção de doenças, movimentos ambientais e de promoção à saúde. Esse 

artigo trata-se de um relato de experiências vivenciadas em decorrência do desenvolvimento 

do programa radiofônico “Espaço Saúde e Cidadania” pelos alunos dos cursos de graduação 

da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi/ Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

em parceria com a Rádio Santa Cruz AM, atuando no empoderando a população para que 

seus indivíduos possam reivindicar os seus direitos na busca pela melhoria de sua qualidade 

de vida.  

Palavra-chave: Educação Popular, Educação em Saúde, Cidadania. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desafio atual das instituições de ensino superior voltadas para a área da saúde 

consiste principalmente em formar profissionais numa perspectiva humanizadora, capazes de 

desenvolver as ações de promoção e recuperação da saúde através do trabalho em equipe e de 

uma atenção integral a população, característica indispensável para a atuação em serviços do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

Esse futuro profissional deve conhecer de forma privilegiada os problemas locais de 

saúde e estar apto a intervir no processo saúde-doença como educador em saúde, propondo e 

realizando ações de caráter preventivo, observando que no planejamento e implementação de 

intervenções é essencial o desenvolvimento de um olhar sensível e ao mesmo tempo uma 

postura crítica, política e cidadã (ALMEIDA JÚNIOR, 2008; SANTOS, SILVA & 

ALMEIDA JÚNIOR, 2014). 

De acordo com Santos, Silva e Almeida Júnior (2014) a cidadania, como é concebida hoje, 

está ligada às dimensões cívicas, associando-se à solidariedade pública, e relacionada a 

direitos e deveres do cidadão para com a sociedade; além da dimensão civil, ligada 

particularmente à busca dos direitos dos indivíduos que formam a coletividade. Para que essa 

cidadania possa ser verdadeiramente desenvolvida é necessário uma educação para a decisão, 

para a responsabilidade social e política, e essa educação teria de ser, acima de tudo, uma 

tentativa constante de mudança de atitude (FREIRE, 2011). 

Nesse pensamento, temos a educação popular como elemento norteador do processo de 

ensino-aprendizagem na relação estabelecida entre profissionais de saúde/comunidade em que 

a.... 

... “horizontalidade nas relações não significa perda de autoridade. Os conceitos de 

autoridade e autoritarismo são diferentes, mas usualmente interpretados como 

sinônimos. Se quem educa, é educado, não pode haver a relação de poder de um 

sobre o outro. Ou seja: a autoridade é partícipe com a liberdade, uma não pode 

existir sem a outra, numa relação dialética engendrada pela totalidade” (LINOI, 

2011). 

A educação popular em si nos mostra que não existem conhecimentos que sejam superiores 

ou inferiores, mas sim saberes diferentes que ao invés de serem transmitidos verticalmente 

devem ser compartilhados de forma horizontal onde todos constituem-se em 

educandos/educadores a medida em que o compartilhamento desses conhecimentos é um 

componente chave para a ampliação de saberes úteis a elaboração de um pensamento critico e 

da capacidade de se exercer plenamente a cidadania. 

Nesse sentido, podemos compreender que profissional de saúde é um educador em saúde em 

potencial, sendo primordial o seu próprio reconhecimento enquanto sujeito do processo 

educativo, assim como o reconhecimento dos usuários enquanto sujeitos em busca da 

autonomia na procura por melhorias em sua qualidade de vida.  
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De acordo com Roges et al. (2013), a partir da Constituição Nacional de 1988, 

complementada e aperfeiçoada pela Lei Orgânica da Saúde, a assistência a saúde deve 

abranger não somente as ações assistenciais ou curativas, mas prioritariamente as atividades 

que proporcionem a promoção da saúde e prevenção das doenças e agravos. Necessita-se 

assim que a abordagem profissional não se restrinja à assistência curativa, mas que 

dimensione fatores de risco à saúde e, consequentemente, promova a execução de ações 

preventivas, a exemplo das práticas educativas em saúde.  

A apropriação dos meios de comunicação em massa por parte dos profissionais de saúde 

possibilita a adoção de iniciativas inovadoras, além de proporcionar uma comunicação de 

maneira mais global através do uso de recursos tecnológicos e a elaboração de novas 

estratégias para a prevenção de doenças, movimentos ambientais e de promoção à saúde. 

Dentre esses meios de comunicação em massa, podemos destacar o rádio, que apesar do 

advento de novos e mais modernos meios de comunicação não perdeu o seu espaço e ainda 

exerce grande influência na realidade cotidiana de muitos indivíduos. 

Mesmo as rápidas transformações tecnológicas que tanto tem afetado o comportamento e as 

relações humanas não foram capazes de retirar a posição de destaque do rádio no cotidiano do 

brasileiro. Ao invés disso, o rádio vem encontrando maneiras de se reinventar e atrair um 

público ainda mais vasto, a exemplo do que vem ocorrendo com a proliferação de sua versão 

digital (PINTO et al., 2011). 

Estes atributos potencializam o meio radiofônico como um possível condutor do processo 

educativo. Toda a aptidão do rádio em influenciar a opinião dos seus ouvintes pode ser 

perfeitamente aproveitada em prol do desenvolvimento da educação em saúde, fazendo com 

que esta educação não atinja somente um indivíduo, mas possibilite determinar atitudes 

coletivas a serem alcançadas.  

 

OBJETIVO  

 

 O presente artigo tem por objetivo relatar experiências vivenciadas por discentes dos 

cursos de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia participantes do projeto de extensão 

DIÁLOGO ABERTO, SAÚDE E CIDADANIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE NO 

ESPAÇO ESCOLAR – EDIÇÃO 2014 da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí 

(FACISA/UFRN). Durante o desenvolvimento das ações de extensão foram realizadas 

entrevistas em um quadro radiofônico com foco na educação em saúde, transmitidas por uma 

estação de rádio no município de Santa Cruz – RN. O presente texto aborda as contribuições 

dessa atividade para a comunidade e para a formação acadêmica dos discentes envolvidos. 

 

METODOLOGIA 
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Trata-se de um relato de experiências vivenciadas durante o desenvolvimento das atividades 

realizadas por acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia da Faculdade 

de Ciências da Saúde do Trairí/Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(FACISA/UFRN) em um projeto de extensão universitária. Na busca pela promoção da 

educação em saúde optou-se pela utilização do rádio como meio de comunicação em massa 

para alcançar o maior número possível de moradores do município de Santa Cruz – RN, na 

qual a universidade está inserida.  

A realização da ação se dá pela parceria entre o projeto DIÁLOGO ABERTO, SAÚDE E 

CIDADANIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE NO ESPAÇO ESCOLAR – EDIÇÃO 2014 e a 

Rádio Santa Cruz AM, sendo desenvolvidas entrevistas em um quadro radiofônico intitulado 

“Espaço Saúde e Cidadania” que vai ao ar todas as quartas-feiras às 10:15h. Os discentes 

envolvidos no desenvolvimento das atividades são responsáveis pela escolha dos temas a 

serem debatidos nos programas, além da confecção de roteiro a ser seguido e de pesquisas 

sobre os assuntos abordados. 

A escolha dos temas a serem abordados é feita com base na relevância e no interesse do 

público ouvinte (solicitação feita por meio de ligação ou mensagem eletrônica através do site 

da emissora); o roteiro é confeccionado a partir da definição inicial do tema com o 

desenvolvimento de um breve resumo que será apresentado inicialmente aos ouvintes. Os 

discentes responsáveis pelos programas desenvolvem o trabalho seguindo escalas e todo o 

processo é supervisionado pelos docentes idealizadores do projeto.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O POTENCIAL DO RÁDIO PARA A EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE 

 

 O surgimento do rádio se deu em 1901 quando o Italiano Guglielmo Marconi captou 

frequências pela primeira vez e inaugurou a era das telecomunicações (ROGES et al., 2013). 

Os programas de rádio inicialmente tinham o objetivo de levar a cada lugar um 

empreendimento de intelectuais e cientistas, tendo finalidade basicamente cultural e 

educativa.  

 A radiodifusão surgiu oficialmente em território brasileiro com função cultural e 

educativa por meio do estabelecimento da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Roquette Pinto 

e Henrique Morize, idealizadores da primeira rádio brasileira na década de 20, perceberam o 

potencial da radiodifusão para a promoção cultural e da educação, principalmente pelo fato de 

o Brasil naquela época ter um sistema de ensino formal que só abrangia uma camada 

extremamente pequena da população (PINTO et al., 2011). 
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 O rádio, então, passou a contribuir com os ideais de universalização, como uma 

estratégia pedagógica, promovendo um modelo de comunicação cuja ênfase está centrada na 

construção de discursos que deverão refletir experiência e saberes dos interlocutores a fim de 

despertar uma troca de aprendizados, compartilhamento de conhecimentos, fortalecendo a 

identidade individual e coletiva dos sujeitos (ROGES et al., 2013; PRADO, 2007). 

 Sobre Roquette Pinto e Henrique Morize, radialistas pioneiros no Brasil, Souza (2006) 

afirma que os mesmos... 

... “transpareciam todas as suas convicções quanto às potencialidades deste meio de 

comunicação quando afirmavam que o rádio é (...) a escola dos que não tem escola; 

é o jornal de quem não sabem ler; é o mestre de quem não pode ir à escola; é o 

divertimento gratuito do pobre; é o animador de novas esperanças, o consolador dos 

enfermos e o guia dos sãos – desde que o realizem com espírito altruísta e elevado.” 

As finalidades de uma rádio na comunidade incluem: dar oportunidade à difusão de ideais, 

elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade; oferecer mecanismos à 

formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social; 

prestar serviço de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil; permitir a 

capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão, da forma mais acessível 

possível (Brasil, Portaria n. 191/1998). 

A ação comunicativa por meio da radiodifusão facilita o empoderamento dos sujeitos a partir 

da realidade dos que se comunicam, por meio do diálogo entre locutores, ouvintes e 

comunidade, discussões abertas e não hierárquicas que facilitam a tomada de decisões para a 

construção da opinião pública (PINTO et al, 2011). 

O caráter imediatista e dinâmico da programação radiofônica, a locução coloquial utilizada 

pelos radialistas, auxiliada pelo uso de efeitos sonoros atraem a atenção dos ouvintes que 

muitas vezes não possuem qualquer intimidade com os processos de educação formal ou 

limitados pela barreira do analfabetismo.   

Com seus textos curtos e diretos, os conhecimentos que pode ser compartilhado com os 

ouvintes podem ser vastos e diversificados o que possibilita que a educação popular em saúde 

possa ser difundida por este meio. E assim como descrito por Bianchi et al.(2009)  a  

educação em saúde já não se destina apenas a prevenir doenças, mas preparar o indivíduo para 

a luta por uma vida mais saudável. Nesse novo paradigma, o indivíduo deve ser estimulado a 

tomar decisões sobre a sua própria vida, uma noção de autonomia que cria um ideal de 

autogoverno a fim de que haja uma melhoria das condições de vida da comunidade na qual se 

está inserido.   

As atividades educativas em saúde desenvolvidas utilizando-se meios de comunicação em 

massa, destacando-se o meio radiofônico, não devem ser consideradas apenas como o uso de 

um dispositivo tecnológico, mas sim uma estratégia  para a criação de espaços discursivos  

geradores e disseminadores de conteúdos informativos de interesse da comunidade local. 

Como canal de comunicação, o rádio deve permitir a elaboração de novas formas de 
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sociabilidade além de permitir a interação entre a comunidade, as produções informais e as 

científicas.   

 

ESPAÇO SAÚDE E CIDADANIA: UMA EXPERIÊNCIA RADIOFÔNICA  

 

O “Espaço Saúde e Cidadania” constitui-se em uma das atividades que foram realizadas como 

desenvolvimento do Projeto DIÁLOGO ABERTO, SAÚDE E CIDADANIA NA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE NO ESPAÇO ESCOLAR – EDIÇÃO 2014 realizado pela 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi/UFRN. A ação se dá pela parceria entre o projeto e 

a Rádio Santa Cruz AM onde o quadro “Espaço Saúde e Cidadania” começou a ir ao ar a 

partir de Junho de 2014, ocorrendo todas as quartas-feiras a partir das 10:15h da manhã. 

O quadro radiofônico foi concebido para levar informações sobre saúde para toda a 

população, mas principalmente para aquelas famílias que não acessam com regularidade o 

serviço de saúde, quer seja pela falta de tempo ou pela falta de tradição em participar 

ativamente de atividades educativas nos serviços de saúde, sabendo-se que muitos usuários 

acham desnecessário ir ao serviço de saúde sem que estejam doentes. 

O quadro é de responsabilidade dos discentes dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e 

Nutrição envolvidos no projeto. As atividades são desenvolvidas em regime de escala, tendo 

todo o processo monitorado pelos docentes responsáveis pelo projeto. O quadro é voltado 

para assuntos relativos à saúde e a qualidade de vida da população e a escolha das temáticas a 

serem abordadas a cada semana é feita com base na relevância e no interesse popular.  

 Os discentes atuantes no programa são responsáveis por selecionar a temática a ser abordada, 

pesquisar sobre os assuntos e confeccionar o roteiro de apresentação previamente para que 

possam estar preparados para responderem as possíveis dúvidas lançadas pelos ouvintes 

através de telefonemas a rádio. 

Um parâmetro para a inserção dos assuntos a serem abordados é a solicitação popular 

realizada por ligações ou através do site da emissora onde os ouvintes podem postar os temas 

em que possuem interesse. As solicitações dos ouvintes são priorizadas no momento de 

escolha da temática, os temas mais atuais e as campanhas relativas a épocas e datas nacionais 

presentes no calendário da saúde também são levadas em consideração. 

As apresentações do programa contam com a participação de dois discentes envolvidos e do 

locutor presente na rádio durante o horário do quadro. Para a confecção do roteiro, os 

discentes após definição do tema inicialmente desenvolvem um breve resumo sobre o que será 

tratado, com a intenção de esclarecer inicialmente ao locutor e posteriormente aos ouvintes, 

sobre o que será discutido a seguir. O roteiro é previamente enviado ao locutor. 

São elaboradas em média, 5 perguntas, que devem retratar as principais dúvidas da 

comunidade em geral, acerca do que está sendo discutido. As indagações são feitas pelo 
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locutor do horário e respondidas pelos discentes. A dupla responsável pela entrevista da 

semana realiza um trabalho de pesquisa sobre o tema escolhido, dando ênfase aos 

questionamentos que serão realizadas durante o programa pelo locutor. A pesquisa é 

desenvolvida com a utilização de artigos científicos e literatura especializada, contando ainda 

com a orientação dos professores, que sugerem alterações, quando necessárias. Os discentes 

são orientados a trabalharem os assuntos, desde as perguntas, até as respostas dadas por eles, 

com linguagem clara e limitação de termos técnicos, já que a intenção da ação é prestar 

esclarecimentos ao público leigo. 

Um dos grandes desafios que os educadores em saúde, sejam eles profissionais atuantes na 

Rede de Atenção Básica a Saúde ou discentes participantes da extensão universitária, 

enfrentam no século XXI é a construção de cidadãos que saibam utilizar as informações 

captadas, transformando-as em benefícios para a sua vida pessoal e em comunidade. Nesse 

contexto, o rádio desempenha um papel importante, podendo auxiliar no preenchimento de 

lacunas que surgem entre a sociedade e a difusão de informações em saúde, desenvolvendo 

competências e habilidades que possibilitem às comunidades condições de realizar um projeto 

de vida e de sociedade melhor (GONÇALVES; AZEVEDO, 2005). 

 

APRENDIZADOS 

 

 Diante de todas as atividades realizadas em meio radiofônico, podemos verificar que 

ações educativas em saúde realizadas por acadêmicos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição 

como atividade de extensão universitária promovendo interação com a comunidade ouvinte, 

apresentam-se relevantes para a promoção de saúde através desse meio de comunicação e que 

tal atividade podem ser incorporada na prática cotidiana dos profissionais atuantes do sistema 

de saúde do município.  

 Os discentes que se utilizaram da estratégia radiofônica como um espaço para a 

educação popular em saúde, perceberam que o quadro “Espaço Saúde e Cidadania” e a 

comunicação que se estabeleceu entre discentes e comunidade ouvinte apresenta um papel 

educativo sobre a população, estimulando um diálogo democrático, enquanto formador de 

consciência cidadã.  

 A ação tem apresentado resultados positivos até o momento, tendo em vista a resposta 

dos ouvintes, que frequentemente solicitam a inserção de temas de seu interesse, 

demonstrando satisfação com relação ao quadro. Os profissionais da emissora, também 

demonstram bastante interesse na continuidade da parceria, tendo em vista o envolvimento 

popular e relevância da ação para a comunidade. Os resultados também têm sido positivos no 

que diz respeito à aprendizagem dos discentes envolvidos no projeto, principalmente no que 

se refere à prática da educação em saúde, aprimorando assim, seus métodos de abordagem e 

repasse de informações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização dos programas no rádio oportunizou aos discentes a possibilidade presenciarem 

o alcance de um meio de comunicação em massa tão difundido em nosso país, que apesar do 

advento da televisão e internet, ainda se faz presente culturalmente entre os brasileiros. O 

compartilhamento de conhecimentos e experiências em saúde com a comunidade permitiu 

conhecer, de certa forma, um pouco mais da realidade social na qual a FACISA/UFRN está 

inserida, contribuindo para a formação de futuros profissionais mais comprometidos com a 

transformação da realidade local através da promoção da saúde. 

A utilização do meio radiofônico na realização de parte de uma das atividades do projeto de 

extensão realizado pela FACISA/UFRN mostra que o papel da Universidade não deve ser 

restrito ao processo de formação de futuros profissionais de saúde apenas como técnicos 

qualificados, mas como cidadãos e educadores em saúde, buscando sempre o 

compartilhamento do conhecimento adquirido dentro dos muros da academia e levando-os 

para a população para que esse conhecimento possibilite a realização de mudanças na 

realidade social e na qualidade de vida da população.  

Portanto, podemos afirmar que o desenvolvimento do quadro “Espaço Saúde e Cidadania” em 

parceria com a Rádio Santa Cruz AM teve imensas contribuições na formação dos discentes, 

tanto sob o ponto de vista profissional quanto como seres humanos preocupados com o 

compartilhamento dos conhecimentos apreendidos, na medida em que possibilitou o 

desenvolvimento de relacionamentos interpessoais, além de oportunizar a uma maior parcela 

da população a ter acesso a informações e tirar duvidas sobre questões de saúde sugeridas por 

ela mesma. 
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