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Resumo 

 
Este trabalho analisa a partir da programação das rádios comunitárias: “8 de Dezembro”, 
situada na Cidade de Vargem Grande Paulista e “Cantareira”, situada na Vila Brasilândia, 
município de São Paulo, e dos discursos de seus ouvintes; como ocorre a interface 
comunicação/educação/saúde e qual é a influência em seus ouvintes. Foram análisados 
documentos produzidos pela programação das rádios, sobre saúde e vigilância sanitária, e 
entrevistas qualiquantitativas junto a 106 ouvintes. Utilizou-se a metodologia do Discurso 
do Sujeito Coletivo (DSC), que une o aspecto qualitativo ao quantitativo da pesquisa. 
Posteriormente os dados foram tabulados com a ajuda do Software Qualiquantsoft. 
Concluiu-se que as rádios comunitárias podem ser um espaço de comunicação em saúde 
pública, através de processos educomunicativos, ou seja, podem ter um papel educativo 
sobre a população, estimulando hábitos saudáveis de forma mais eficiente e democrática. 
Na educomunicação, a recepção é crítica e interage com a emissão, resignificando a 
mensagem, a partir das experiências de vida local, social, cultural, educacional, religiosa, 
etc.. 
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Introdução 

 
Este trabalho é um dos resultados de uma pesquisa de mestrado que objetivou estudar a 

relação entre os campos da saúde e da comunicação e como esta relação pode ser um fator 

relevante para a discussão do direito á qualidade de vida e de melhores condições de saúde 

da população.  

A ampliação dos horizontes de interlocução do campo da saúde com a comunidade, 

representada pelos diferentes segmentos que a constituem, depende em grande parte dos 

meios de comunicação. A mídia, em seus mais diversos veículos de comunicação, exerce 

nesse contexto um papel de fundamental importância, seja na difusão de orientações e 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação, XII Encontro dos Grupos de Pesquisa da Intercom, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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informações de interesse coletivo em relação a procedimentos sanitários básicos, seja na 

formação da opinião pública quanto à promoção da saúde como um direito do cidadão.  

Por outro lado, no campo da comunicação, é crescente o interesse da mídia por assuntos 

sobre ciência e saúde. São cada vez mais expressivos os espaços em jornais impressos e 

maior o tempo em noticiários de Rádio e TV dedicados a informações e notícias referentes 

à ciência, particularmente de seus impactos no cotidiano das pessoas. 

Paralelamente a esta crescente inter-relação entre os campos da comunicação e da saúde, o 

enfoque analisado por este artigo , foca-se no papel de educação para a saúde realizado 

pelas rádios comunitárias. O trabalho original utilizou o conceito de "sociedade do risco", 

desenvolvido por sociólogos como Ulrich Beck e Anthony Giddens (BECK, 1992. 260p.), e 

que diz respeito à capacidade das pessoas na sociedade pós moderna estabelecerem uma 

revisão contínua de suas atitudes  e comportamentos a partir de novas informações 

científicas ou conhecimentos dos aspectos da vida social. E aí está novamente o papel da 

comunicação para a educação na saúde, e particularmente dos meios de comunicação, na 

veiculação contínua dessas informações. 

Tendo em vista essas informações, começamos este trabalho por uma análise de conjuntura 

do Brasil, que expressa antagonismos e desigualdades, configurando um quadro de 

BELÍNDIA2. Mesmo com o advento do crescimento econômico da última década e o 

deslocamento de grande parte da população que estava abaixo da linha de pobreza, para a 

classe média, movimento que ainda estava em seu inicio, quando esta pesquisa empírica foi 

realizada, este fenômeno ainda se mantém em diversas regiões do país, mesmo que com 

menor intensidade. O fenômeno das rádios comunitárias surge como uma alternativa de 

participação popular e prática de cidadania, o que propicia as classes populares 

instrumentalizarem-se com recursos do mundo da comunicação, que até então estavam a 

serviço apenas das elites e da concentração de renda, para libertarem-se e se colocarem 

como protagonistas do processo de construção do conhecimento via meios de comunicação. 

                                                
2 BELÍNDIA - Termo cunhado pelo Economista Edmar Bacha, em 1974, para definir o que seria a 
distribuição de renda no Brasil na época - uma mistura entre uma pequena e rica Bélgica e uma imensa e 
pobre Índia. O economista ainda pensa ser válida a expressão para definir a distribuição de riquezas no país. 
Atualmente, fruto de desigualdades que existem a partir da congregação de realidades de primeiro e terceiro 
mundos. http://www.alanhenriques1.hpg.ig.com.br/belindia.html 
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Por outro lado a situação atual da saúde pública no Brasil como evolução da luta pela 

reforma sanitária que culminou com a construção do Sistema Único de Saúde (SUS), 

consagrado na Constituição de 1988, traz o desafio de entender o que significa este sistema 

hoje, tanto em termos de direitos conquistados, quanto em termos do que ainda se tem por 

fazer para aperfeiçoá-lo e garantir à população um direito efetivo em relação a saúde sob a 

lógica da inclusão social. 

No campo da saúde, o termo risco individualiza-se no que a autora denomina "auto-

gerenciamento": supõe-se que as pessoas, a partir de informações suficientes, adaptem seus 

comportamentos, eliminando todos os riscos e assim alcancem a saúde plena (LUIZ, 

2006, p. 81). O que pressupõe que um trabalho de prevenção de riscos implica, através de 

processos probabilísticos, prever, prevenir, reduzir ou até evitar riscos à saúde das pessoas. 

Observando a relação dos campos de conhecimentos da comunicação e da saúde, 

apontamos o histórico desta relação no Brasil e suas vantagens na educação em saúde e 

como impulso na participação popular na gestão dos processos de saúde.  

Os "encontros" da comunicação com a saúde nem sempre ocorrem na forma de construções 

epistemológicas, mas através de iniciativas pontuais em que áreas da saúde tentam 

incorporar estratégias de comunicação no seu fazer cotidiano. 

Com o advento dos estudos da epidemiologia, ocupando os planejamentos de ações de 

saúde, as práticas de comunicação das instituições sanitárias passam, neste contexto, a se 

encarregar de realizar uma dimensão não racional do planejamento, buscando responder por 

um certo "espírito de relutância" das pessoas de se ajustarem às normas e prioridades 

previamente definidas pela administração sanitária" (PITTA, 1995). 

Essa lógica de comunicação funcionalista influenciou as políticas de comunicação e saúde 

durante toda a história da saúde pública no Brasil, em que se tentou sempre se impor à 

"recepção" verdades sanitárias defendidas através de um discurso tecnicista, que 

desempodera cada vez mais a recepção, o "público leigo" (que não é técnico), a "população-

alvo” (que é passiva em relação a mensagem disparada). 

Diante dessa lógica comunicacional de discurso técnico, especialista, medicalizante, que é 

praticado não só pelos agentes das políticas públicas, mas também pelas estratégias 

comunicacionais da medicina privada, dos planos de saúde, das indústrias de medicamentos 
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e de alimentação, instala-se um tom professoral que "ensina à recepção o que é melhor para 

a sua saúde" (considerando saúde apenas enquanto "ausência de doenças" e não de uma 

forma mais abrangente). O indivíduo comum, alvo dessas mensagens comunicacionais, 

pode se sentir inseguro em relação a sua saúde ou a como realizar ações “saudáveis”, pois 

as informações são rápidas, dinâmicas e voláteis, o que o faz, mais dependente de médicos, 

clínicas, hospitais, laboratórios, medicamentos, vitaminas, suplementos alimentares, 

academias de ginástica, etc... 

Lefevre (2004) afirma que existe um impasse estrutural nos processos comunicativos entre 

o discurso sanitário de um lado, presidido pelas autoridades sanitárias/profissionais de 

saúde e de outro lado a população/usuários/ clientes/consumidores de produtos e serviços 

de saúde que tem cada qual suas representações sobre o que seja saúde. Esses dois campos 

falam sobre saúde/doença de dois referenciais opostos. As autoridades 

sanitárias/profissionais de saúde falam de saúde/doença sob uma perspectiva 

tecnico/científica e a população entende saúde/doença sob uma perspectiva do senso 

comum. Isso causa uma relação comunicacional assimétrica, pois na sociedade em que 

vivemos a fala técnico/científica é uma fala legal, socialmente autorizada, enquanto que a 

fala da população/indivíduo comum é "leiga, desautorizada, prosaica, ilegal, deseducada, 

porque provem de um espaço vivencial da cotidianidade" . 

Mas se de um lado a lógica dominante nas ações institucionais de saúde é essa, por outro 

lado, surgem a partir da década de 60 na América Latina, como reação a esse modelo 

comunicacional descrito, teorias que colocam a recepção como protagonista do processo 

comunicacional, considerando a mensagem enquanto uma mediação dialógica entre 

emissão e recepção. 

A crítica do educador Paulo Freire (FREIRE, 1982, 93p.) ao modelo extencionista de 

saberes, operante nos programas de desenvolvimento rural da América Latina, através da 

crítica ao "agrônomo extensionista" e que reflete-se também na crítica aos "agentes de 

saúde" equipados de suas "técnicas educativas e de saúde", é um exemplo (TEIXEIRA, 

2006). Trata-se do "modelo dialógico de comunicação" ou da "teoria da recepção crítica". 

A comunicação institucional desenvolvida por autoridades sanitárias e serviços de saúde 

traz esse traço assimétrico de prescrição/obediência, pelas características descritas, mas a 

partir do momento em que se conheçam as representações sociais que a população tem 
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sobre o processo saúde/doença, a partir de seus próprios espaços de cotidianidade, de sua 

perspectiva da criança, do jovem, do adulto, do idoso, da mulher, do trabalhador, pode-se 

desenvolver uma comunicação dialógica, que respeite estas concepções, e transite do 

"power over" para o "power sith via empowerment" da cidadania, como afirma LEFEVRE 

(2004). 

Sob essa perspectiva de comunicação em que não há só o discurso comunicacional oficial 

sobre saúde a ser considerado, mas uma gama de discursos de diversos emissores/receptores 

que se entrelaçam, percebe-se um farto campo para a construção de ecossistemas 

comunicacionais, que enriquecem e possibilitam a participação social na construção 

democrática da saúde pública, da participação política da população, do controle social 

(princípio garantido na Constituição de 1988 e na Lei 8080 que regulamenta a criação do 

SUS), o que evidencia a importância dessa comunicação na construção desse processo. 

Diante deste quadro, adotamos a educomunicação (SOARES, 1993) como referencial 

teórico, situando-a em relação a outras teorias da comunicação como modelo comunicativo 

mais eficiente e democrático, enquanto formador de cidadania, e o mais adequado às 

práticas da radiodifusão comunitária, pois trata-se de uma prática de comunicação 

caracterizada por um processo de mão dupla e não unidirecional. Na educomunicação, a 

recepção é crítica e interage com a emissão, resignificando a mensagem a partir de sua 

experiência de vida local, social, cultural, educacional, religiosa, etc. 

Por meio da educomunicação, percebemos que esse mundo da radiodifusão comunitária 

confere a característica de empoderamento da população no processo de controle social 

sobre os gestores de saúde, assim como sobre os agentes produtores de riscos em saúde, a 

qual essa população está exposta em seu cotidiano. 

Na visão da Amarc (Associação Mundial de Rádios Comunitárias), as rádios comunitárias 

são emissoras absolutamente livres e que podem atuar em vários pontos, inclusive em área 

rural ou locais isolados, sempre de forma cooperativa, participativa, com programação 

alternativa, popular, educativa. Nesse sentido, elas podem funcionar em sociedades sem fins 

lucrativos, em regimes de cooperativas, ou sobreviver de doações de seus ouvintes e 

usuários, ou até mesmo por recursos oriundos de  instituições internacionais simpáticas ao 

movimento. 
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A Amarc oferece algumas características do que pode ser uma rádio comunitária. Para ela 

tais emissoras promovem a participação dos cidadãos, defendendo seus interesses. Cumpre 

melhor sua finalidade quando atende aos gostos dos ouvintes, informa a verdade, colabora 

na solução de problemas, debate idéias de todos os segmentos, estimula a diversidade 

cultural e, particularmente, não se curva às manobras das grandes empresas e mega-

interesses impostos pelo mercado dominante. Historicamente elas se prestam a exprimir o 

pensamento dos que não têm voz e a abrir canais de expressão e informação para eles.  

As RCs. são dirigidas ao público de baixa renda, identificadas com sua cultura, e tornaram-

se realizáveis para uma determinada faixa da população. Este tipo de programação não pode 

ser abordado nas grandes emissoras. Seja o anunciante da padaria, do açougue, do vendedor 

de verduras, que jamais veriam seus anúncios e suas ofertas popularizadas, assim como o 

adolescente que dificilmente teria condições de passar sua mensagem de aniversário aos 

amigos. 

De acordo com BASTOS (1996), uma pequena comunidade interiorana ou de um segmento 

citadino prefere sintonizar emissoras cuja transmissão lhe propicie algo de mais prático e 

efetivo, sob o ponto de vista de seus interesses pessoais, do que simplesmente sintonizar 

rádios cujos destinatários se diluem por um território muito maior, daí ampliando o grau de 

impessoalidade das mensagens. 

Considerando o quadro teórico sobre saúde, risco, comunicação e radiodifusão comunitária, 

exposto acima, buscamos verificar com o trabalho a influência e o aporte destas questões na  

análise da programação de duas rádios comunitárias da Grande São Paulo - Rádio 8 de 

Dezembro de Vargem Grande Paulista e a Rádio Cantareira de Vila Brasilândia – 

escolhidas por procurarem em suas programações, difundir informações sobre saúde. 

Propomos verificar se existe na programação dessas rádios, um processo educomunicativo 

de comunicação de riscos em saúde e como esse processo ocorre.  

 

Métodos 

O trabalho analisado adotou um método quali-quantitativo de pesquisa social descritiva 

para levantar opiniões e atitudes de ouvintes das rádios comunitárias pesquisadas a respeito 
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de sua compreensão sobre o que estas rádios comunicavam em termos de informações de 

saúde, e quais as consequências em suas mudanças de hábitos que pudessem eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos em saúde. 

Para atingir os objetivos propostos desenvolvemos três movimentos de pesquisa. Em um 

primeiro momento, foi feita uma análise documental da programação das rádios, levantando 

o conteúdo abordado sobre saúde e mais especificamente sobre temas de interesse da 

vigilância sanitária.  

Os casos estudados, as Rádios 8 de Dezembro FM-98,7 na Cidade de Vargem Grande 

Paulista e Rádio Cantareira FM-107,5 no Distrito de Brasilândia, Zona Norte de São Paulo, 

foram escolhidos, por indicação da ABRAÇO - Associação Brasileira de Rádios 

Comunitárias  e pelo Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo, docente da Faculdade de Saúde Pública 

(FSP) da USP que coordena cursos anuais de "Saúde Pública para Radio-comunicadores 

Populares" (GALLO, 2001, p. 59-66.), por serem duas rádios que têm a preocupação em 

veicular informações sobre saúde em suas programações. 

O primeiro passo foi de reconhecimento das referidas rádios no sentido de: conhecer as 

dependências das mesmas, os bairros do entorno em que atuam, coleta de materiais 

documentais como estatuto, regimento, textos e matérias publicadas na mídia, roteiros de 

programação, fitas e CDs gravados com programas que contivessem informações sobre 

saúde e riscos sanitários, grades de programações e legislações sobre Rádios Comunitárias. 

Como estratégia para a entrada no campo de pesquisa, houve uma apresentação às Rádios 

pesquisadas, esclarecendo às mesmas, qual era a proposta de pesquisa, como seria 

executada e como as rádios foram encontradas.  

Nessa fase analisou-se os seguintes programas sobre saúde de cada rádio: "Comunicação e 

Saúde", da Rádio Cantareira e o programa "Rosa Choque", da Rádio 8, assim como a série 

de programas "Plantão Saúde", da Empresa OBORÉ Comunicações, que produz e fornece 

esses programas para a maioria das rádios comunitárias do país e que é utilizado também 

pelas duas rádios como forma de veicular informações sobre saúde em suas programações. 

O objetivo dessa análise documental neste momento da pesquisa foi verificar se existia a 

preocupação de informar e educar para a saúde, pela via das programações das rádios e 

como elas organizam estas informações sobre saúde em suas programações. 
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Em um segundo momento, foi aplicado um roteiro aberto semi-estruturado de entrevista aos 

gestores das rádios pesquisadas com o objetivo de verificar se as mesmas trabalham sua 

gestão interna e como é a relação delas com a comunidade, verificando se tem 

características comunitárias e educomunicativas em sua relação com a recepção e com a 

comunidade da qual participam. 

Ainda neste momento, foi aplicado outro roteiro de entrevista aberto semi-estruturado com 

os programadores dos respectivos programas sobre saúde, das rádios analisadas, com o 

objetivo de verificar se existe ou não a intenção de se trabalhar com informações de 

educação em saúde nas programações ou, se estes assuntos são pautados mesmo que sem 

intenção, como são tratadas as informações sobre saúde nos programas, quais as fontes 

utilizadas, se os assuntos sobre saúde são demandas da comunidade ou não. Enfim, neste 

momento da pesquisa, procurou-se verificar como a programação da rádio gestiona a 

questão do risco sanitário junto à sua recepção e como é feita  esta mediação de 

informações sobre saúde. 

E finalmente, em um terceiro momento, foram produzidas análises dos dados por meio de 

entrevistas usando a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), durante duas 

semanas junto ao público ouvinte dessas emissoras, para se identificar como ocorre a 

"mediação" junto à "recepção".  

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) foi utilizado como metodologia para a realização da 

pesquisa de campo junto às rádios citadas e  aos seus ouvintes pelo seu caráter de 

proporcionar ao pesquisador a captação da percepção coletiva dos ouvintes sobre riscos 

sanitários. O DSC é uma metodologia que une o aspecto qualitativo ao quantitativo da 

pesquisa, organizando e tabulando os depoimentos colhidos que servem como referencial 

para a pesquisa qualitativa. Segundo LEFEVRE (2003, p.16), "o sujeito Coletivo se 

expressa, então, através de um discurso emitido no que poderia chamar-se de 'primeira 

pessoa (coletiva) do singular'. Trata-se de um 'eu' sintático que, ao mesmo tempo sinaliza a 

presença de um sujeito individual do discurso e expressa uma referência coletiva na medida 

em que este 'eu' fala pela ou em nome de uma coletividade. Este discurso permite trazer à 

luz o sujeito coletivo. Como afirma Gertz (GEERTZ 2011. 213 p.), 'a sociedade e as 

culturas podem ser lidas como um texto'". 
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O DSC é uma forma de apresentação de informações qualitativas obtidas em depoimentos. 

Consiste da redação organizada pelo pesquisador sobre as principais idéias, por ele 

selecionadas e conforme a sua compreensão, das expressões verbais mais significativas, 

extraídas dos depoimentos de sujeitos indagados. Expressões-chaves de conteúdos 

semelhantes podem ser colecionadas sob idéias centrais semelhantes, compondo um ou 

vários discursos que sintetizam os desdobramentos da compreensão da coletividade, sobre 

um determinado tema (LEFEVRE, 2003). 

Sendo assim, o DSC nos proporcionou captar a opinião individual dos pesquisados, a 

oportunidade de poder mensurá-la quantitativamente, e também de captar a opinião 

coletiva, as influências culturais e o entorno dessa realidade a que os pesquisados estão 

submetidos, ao mesmo tempo em que proporcionou uma visão geral do coletivo através de 

tendências estatísticas revelando a identidade de casos individuais que expressam o 

coletivo. 

Segundo Lefevre (2003, p. 13) "se um indivíduo tem um pensamento (ou opinião, ou 

crença, ou visão, ou percepção, ou representação), uma coletividade de indivíduos também 

apresenta uma distribuição estatística desse pensamento". 

A terceira fase da pesquisa correspondente a coleta de depoimentos junto aos ouvintes, 

utilizando o DSC, foram realizadas entrevistas com 53 ouvintes da Rádio 8 de Dezembro 

FM-98,7 (Rádio 8), na cidade de Vargem Grande Paulista. Também foram realizadas 53 

entrevistas com depoimentos de ouvintes da Rádio Cantareira FM-107,5. Durante uma 

semana, as entrevistas foram coletadas junto à feira livre do Jardim Guarani, distrito de 

Brasilândia, junto à missa da Igreja Bom Pastor no Jd. Carombé e percorrendo casas de 

antigos ouvintes no Jardim Guarani, Sta. Teresinha e Vila Isabel.  

Definido o "Roteiro de Perguntas aos Ouvintes", passou-se às entrevistas propriamente 

ditas, utilizando-se as perguntas mais como um ponto de partida para disparar o discurso, 

deixando o entrevistado livre para falar o que quisesse sobre o assunto. As intervenções 

foram feitas antes da entrevista, explicando ao entrevistado sobre o que tratava a pesquisa e 

suas finalidades, apresentando-se como entrevistador que cumpria as deliberações do 

Comitê de Ética da FSP/USP, e esclarecendo ao entrevistado para não apenas elogiar as 

rádios, mas sim expressar sua opinião sincera, seja elogiosa, crítica ou neutra em relação às 

mesmas. Iniciada a entrevista e ligado o gravador, as interações do pesquisador visaram 
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apenas afiançar a compreensão, esclarecer e ampliar o contexto do discurso, não intervindo 

opinativamente sobre o assunto, para não causar interferências ou distorções no discurso. 

As questões do roteiro dividiram-se em uma primeira parte de identificação do entrevistado, 

com informações como: nome, sexo, idade, Bairro em que mora e ocupação profissional. 

Na Segunda parte, quatro perguntas tratavam sobre o conhecimento do ouvinte a respeito 

das rádios analisadas e suas programações, sobre a interação destas com os ouvintes e 

formas de participação dos ouvintes na rádio. A intenção neste bloco era averiguar se a 

rádio era educomunicativa ou não. Por fim, um último bloco com três perguntas procurou 

averiguar se a rádio tinha uma preocupação com a veiculação de informações sobre 

eliminação, diminuição  ou prevenção de riscos sanitários em saúde para os ouvintes ou 

para a cidade/bairro.  

A metodologia do DSC aponta que neste tipo de pesquisa quali/quantitativa não há 

necessidade de um grande número de participantes, uma vez que, nessa modalidade, a 

opção é pela profundidade em detrimento da amplitude. É possível ao pesquisador interagir 

com cada participante, perguntando-lhe como sente determinado fenômeno, como pensa 

sobre ele, bem como pedir esclarecimentos, de modo a ir estabelecendo o diálogo. Sendo 

assim, mesmo dentro de um universo de uma população de 32.548 habitantes do Município 

de Vargem Grande Paulista  alcançados pelo raio de transmissão da Rádio 8 de Dezembro 

FM e de uma população de 246.929 habitantes do Distrito de Brasilândia-SP abrangidos 

pelo raio de transmissão da Rádio Cantareira FM, considerou-se que o total de 50 ouvintes 

pesquisados para cada rádio poderiam dar o resultado desejado por esta pesquisa, sob a 

ótica do DSC. 

 

Resultados 

Num primeiro momento, quando tentou-se levantar documentos para a análise documental 

das rádios analisadas, pareceu-nos  que as rádios tinham uma forma um tanto "anárquica" 

de gestão, não possuindo nenhuma gestão ou que havia uma total informalidade no registro 

de sua vida administrativa. Mas posteriormente, com as visitas às rádios e às comunidades 

em que estavam inseridas, pôde-se perceber que não se tratava disto, mas de uma forma de 

gestão aberta, democrática e participativa. A gestão ocorre através do voluntariado, da 
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confiança mútua entre os membros da comunidade, da agilidade na tomada de decisões, na 

autonomia aos programadores de cada programa, na influência da participação dos ouvintes 

e de membros da comunidade não só nas decisões administrativas das rádios, como na 

programação, o que caracteriza uma gestão autogestionária, democrática e participativa. 

Considerando-se esse olhar não funcionalista sobre a gestão das rádios analisadas, pode-se 

concluir que as duas rádios apresentam características comunitárias e educomunicativas, na 

medida em que tem sua organização, organograma e estatutos definidos a partir de uma 

perspectiva participativa, com representação da comunidade em que estão inseridas, tanto 

através da composição dos conselhos de programação das rádios, como na composição dos 

conselhos gestores das Associações às quais fazem parte. A participação de representantes 

de entidades sociais das comunidades, como associação de moradores, associações 

beneficentes, Igrejas, etc, nesses órgãos diretivos são consideradas importantes.  

Percebe-se também a participação da comunidade na mediação dialógica que se coloca 

entre os programas e seus ouvintes, através de telefonemas, visitas aos estúdios, 

depoimentos e entrevistas ao vivo, sugestão de pautas e músicas, sugestão e implementação 

de programas, fase em que esses ouvintes tornam-se programadores e consequentemente, 

participantes dos conselhos de programação e daí agentes efetivos na vida das rádios e de 

suas respectivas Associações.  

Esta pesquisa concluíu também que a gestão financeira das rádios analisadas caracterizam-

nas como comunitárias e educomunicativas, pois realiza-se sob a ótica da transparência, da 

solidariedade, da contribuição voluntária dos membros da comunidade, de apoios culturais 

conseguidos pelos próprios programadores junto ao comércio local e de parcerias com 

ONGs., Instituições públicas, Universidades e Faculdades, em projetos sempre com 

objetivos culturais e de incremento da cidadania. As ações financeiras das rádios analisadas 

tem por objetivo sustentar um projeto coletivo das comunidades envolvidas e não o objetivo 

de obter lucros pessoais para seus membros, diferentemente do que ocorre em rádios 

comerciais ou outras rádios que se dizem comunitárias, mas em que o objetivo é a audiência 

a qualquer custo para obtenção de anúncios cada vez em maior quantidade e valor, 

propiciando lucro e acumulação de capital para seus dirigentes. 

Sob o aspecto da educação para a saúde, esta pesquisa conclui que informações sobre saúde 

são gestionadas a partir da intenção da direção das rádios envolvidas em ter um papel 
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educativo e preventivo em suas grades de programações, com inserções de vinhetas sobre 

saúde em intervalos entre os programas e em temas tratados. Neste aspecto conclui-se que a 

Rádio Cantareira mostra essa intenção de forma mais clara, quando coloca um programa 

específico sobre saúde (Programa "Comunicação e Saúde") em sua grade, além das 

inserções de vinhetas durante os intervalos. A Rádio 8 não tem a preocupação de veicular 

um programa específico sobre saúde em sua grade, fazendo esse papel o Programa "Rosa 

Choque", que não é um programa específico de saúde, mas uma revista de variedades, na 

qual são inseridas algumas pautas sobre saúde em função de sua programadora ser membro 

do Conselho Municipal de Saúde de Vargem Grande Paulista. Ou seja, a preocupação com 

essa questão deve-se muito mais ao interesse pessoal da programadora, do que a definição 

de prioridades da direção da rádio. 

As duas rádios utilizam-se de vinhetas em sua programação, produzidas basicamente a 

partir do Programa "Plantão Saúde" fornecido pela empresa OBORÉ, que são fontes 

interessantes na análise do tratamento de temas de saúde e prevenção de riscos sanitários 

presentes nas comunidades em que as rádios estão inseridas. Esses programas chegam às 

rádios em formato fechado, produzidos integralmente nos estúdios da OBORÉ com 

pesquisadores e profissionais da área de saúde. Isso não facilita uma inserção das rádios e 

de suas comunidades na produção destes programas de saúde. As rádios acomodam-se um 

pouco com este formato e não produzem suas próprias vinhetas, dificultando uma prática 

educomunicativa na produção de conhecimento coletivo na área de saúde por parte das 

rádios e de seus ouvintes.  

A produção educomunicativa de conhecimentos a respeito da identificação e prevenção  de 

riscos sanitários pelas rádios analisadas verifica-se nos programas "Comunicação e Saúde" 

da Rádio Cantareira e no Programa "Rosa Choque" na Rádio 8, que produzem tais 

conhecimentos pautados pelas demandas dos ouvintes, em sugestões de pauta, transmissão 

de notícias da grande mídia e conhecimentos pessoais dos programadores e de profissionais 

de saúde que atuam nas comunidades envolvidas. 

Quanto a isto, esta pesquisa conclui que estas programações caracterizam-se como 

educomunicativas na medida em que muitas vezes os programas são fruto de intervenções e 

sugestões dos ouvintes e de demandas e problemas sanitários de saúde ocorridos nas 
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comunidades envolvidas. Até mesmo quando as pautas tem como fontes matérias da grande 

imprensa, são tratadas sob uma editoração crítica e relacionadas a problemas locais. 

Conclui-se também que as grades de programação das rádios analisadas, particularmente o 

Programa "Comunicação e Saúde" da Rádio Cantareira e o Programa "Rosa Choque" da 

Rádio 8, conseguem cumprir sua função de comunicação paa a educação em saúde, 

podendo assim influenciar na eliminação, redução e prevenção de tais riscos. Isso pode ser 

observado nas campanhas de combate a dengue em Vargem Grande Paulista , feitas pela 

Rádio 8 e de como tratar o lixo produzidas na região da Brasilândia, pela Rádio Cantareira, 

assim como denúncias de falta de médicos nos postos de saúde das comunidades atingidas 

pelas duas rádios, obtendo como resultado uma circulação de informação e possível 

conscientização da população de Vargem Grande Paulista na prevenção a Dengue, já que a 

cidade apresentou um dos menores índices da doença no Estado desde que a Rádio 

começou a atuar. Outra questão foi na redução de problemas de leptospirose que estava 

avançando na região de Vila Brasilândia, o alerta de autoridades provocados pela 

mobilização e pressão das comunidades a partir de notícias de falta de profissionais de 

saúde nos Postos de Saúde e de denúncias de  aterro clandestino na Serra da Cantareira. 

Tais autoridades, alertadas e pressionadas por este processo comunicativo, tomaram 

providências e reverteram tais  situações de riscos ambientais e sanitários. 

 

Discussão 

Esta conclusão demonstra a importância da comunicação como educação em saúde via 

rádios comunitárias, pela identificação e interação de tais meios no dia-a-dia dos habitantes 

das comunidades analisadas e sua capacidade de conferir visibilidade aos acontecimentos e 

informações produzidas pela ciência na área de abrangência da vigilância sanitária, 

desempenhando um papel fundamental no processo de ressignificação da noção de risco 

junto a estas comunidades a partir de seus próprios referenciais de vida. 

A atividade da comunicação para a educação em saúde e particularmente a comunicação de 

riscos deve nessa perspectiva ter um aprofundamento da análise de sua importância não só 

pela academia, mas pelos poderes públicos, ONGs, agentes de atuação na área de saúde 
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coletiva, e pelas próprias comunidades, como fator educativo na eliminação, diminuição e 

prevenção de riscos sanitários. 

A sociedade do risco está cada vez mais complexa com o surgimento de novos riscos 

sanitários e ambientais e a comunicação de riscos à população ainda é pouco discutida no 

Brasil, assim como a utilização da comunicação para a educação me saúde, estando mais 

relacionada a estratégias de marketing de empresas de saúde, do que como estratégia do 

poder público de informação à população, incentivo à participação social e empoderamente 

da mesma na absorção de conhecimentos científicos que a levem a uma autonomia, visão 

crítica e fortalecimento de sua cidadania. 

Cientistas, pesquisadores e dirigentes da área de saúde, estão conscientes sobre a 

importância de comunicar os resultados de suas pesquisas, de se aproximarem da 

comunidade estudada e de estabeleceram estratégias para que os riscos sejam 

compreendidos pela população de um forma geral. Entretanto, ainda não compreenderam a 

importância da incorporação de profissionais de comunicação em suas equipes para 

aprofundar e qualificar tais estratégias. Neste aspecto, cada vez mais se mostra importante o 

caráter transdisciplinar e multiprofissional de atuação na esfera da saúde pública e 

particularmente nos espaços de proteção em relação aos riscos sanitários, como o da 

vigilância sanitária. 

A junção da educação com a comunicação mostra-se por esta pesquisa, como um uma 

forma de mediação bastante eficaz nos processos de proteção frente aos riscos sanitários. 

Portanto, considerando-se o referencial teórico adotado, esta pesquisa conclui que sob o 

aspecto de gestão, da mediação e da recepção, as rádios analisadas cumprem as definições 

de educomunicativas e têm o papel relevante na educação para a saúde, assim como na 

eliminação, redução e prevenção de riscos sanitários. 
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