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Resumo

Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência do Projeto de Extensão da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) “Nas Ondas da Rádio” onde alunos dos cursos de Fonoaudiologia e Políticas Públicas,
atualmente, desenvolvem ações de promoção, prevenção e educação em saúde através de programas na
Rádio Comunitária da Associação de Moradores do Bairro Rubem Berta (AMORB). Este bairro caracteriza-se
por ter uma comunidade em situação de grande vulnerabilidade social, que foi ocupado a partir da falência
de uma construtora. Dentre os projetos realizados pela Associação, destaca-se a organização da Rádio
Comunitária, chamada de Rádio AMORB/FM. Através do Projeto “Nas Ondas da Rádio”, os extensionistas
participam da organização/definição e transmissão de dois programas semanais para a comunidade local: o
“Quartas Intenções: Um encontro real com seus amigos imaginários” e o “Saúde na Comunidade” que são
realizados em parceria com os profissionais da Unidade Básica de Saúde Rubem Berta/PMPA, residentes do
Programa de Residências do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), docentes e discentes da UFRGS, além de
profissionais, residentes e usuários do Centro de Atenção Psicossocial do GHC. O Projeto caracteriza-se em
um espaço de prática voltado para a reflexão da realidade sócio sanitária da comunidade, além de utilizar
estratégias alternativas para fomentar a autonomia, a identidade positiva da comunidade, a escuta e a
construção participativa comunitária no cuidado em saúde. O Programa o “Quartas Intenções: Um encontro
real com seus amigos imaginários” tem por objetivo o encontro comunicativo entre duas populações
estigmatizadas: a população do bairro e pessoas em sofrimento psíquico. Os temas são escolhidos
coletivamente pelos locutores do Programa. Já o “Saúde na Comunidade” tem como objetivo discutir temas
de saúde no seu conceito ampliado, envolvendo múltiplos atores sociais, como usuários, conselheiros de
saúde, pessoas que desenvolvem práticas populares em saúde, profissionais, etc. O Projeto “Nas Ondas da
Rádio” proporciona aos discentes conhecimentos acerca do funcionamento de uma rádio comunitária, uma
prática profissional onde há a interação de diferentes áreas do conhecimento. Possibilita também, vivência
de atenção em saúde no seu conceito ampliado, proporcionando um exercício de reflexão sobre o viver em
comunidade, atenção em saúde e a comunicação como potência integradora das relações sociais.

Palavras-chave

saúde, comunicação

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://conferencias.redeunida.org.br/ocs/index.php/index/index/index/index
http://conferencias.redeunida.org.br/ocs/index.php/redeunida/RU11/about
http://conferencias.redeunida.org.br/ocs/index.php/redeunida/RU11/login
http://conferencias.redeunida.org.br/ocs/index.php/redeunida/RU11/search
http://conferencias.redeunida.org.br/ocs/index.php/redeunida/index/schedConfs/current
http://conferencias.redeunida.org.br/ocs/index.php/redeunida/RU11/index
http://conferencias.redeunida.org.br/ocs/index.php/redeunida/
http://conferencias.redeunida.org.br/ocs/index.php/redeunida/RU11/index
http://conferencias.redeunida.org.br/ocs/index.php/redeunida/RU11/schedConf/presentations
http://conferencias.redeunida.org.br/ocs/index.php/redeunida/RU11/paper/view/2366/0

