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Estúdio da webrádio Revolução FM, no Instituto Municipal Nise da Silveira

COMUNICAÇÃO

H
Danielle Monteiro

á quatro anos, a pesquisa-
dora Danielle Barros teve
a oportunidade de partici-
par de um curso de locu-
ção de rádio promovido

pela webrádio Revolução FM e pela Bi-
blioteca Pública de Niterói. Durante o
período, ouviu depoimentos de usuários
em sofrimento psiquiátrico que partici-
pavam da oficina, relatando que as ati-
vidades traziam bem-estar à sua vida e
que, por conta disso, muitas vezes, não
precisavam fazer uso da medicação. Fi-
cou claro, então, para ela, que a ativida-
de psicossocial tinha um significado
importante para essas pessoas. Mas a
experiência, de fato, poderia ajudar na
construção de cidadania e ressocializa-

Nas ondas

Estudo analisa papel do rádio no SUS

saúdeda
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ção do usuário em saúde mental? Quais
as expectativas e anseios das pessoas
que buscam a oficina de rádio? Há ou-
tras experiências do tipo no Brasil? Essas
e outras inquietações instigaram a estu-
dante a fazer uma investigação mais
aprofundada sobre o tema, que resultou
em uma dissertação de mestrado em in-
formação e comunicação em saúde no
Instituto de Comunicação e Informação
Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/
Fiocruz). O estudo revelou que o rádio
pode se mostrar como um forte disposi-
tivo de cidadania e inclusão social.

“As oficinas de rádio têm se consti-
tuído num lugar de expressão e afirma-
ção de um sujeito diante de outros
sujeitos, no qual convergem os princípi-
os da cidadania e da comunicação, pos-
sibilitando assim a comunicação entre
eles e o enfrentamento dos estigmas e
preconceitos sociais e culturais”, obser-
va Danielle. As oficinas midiáticas são
encontros que ocorrem geralmente na
própria unidade de saúde, os Centros de
Atenção Psicossocial (Caps), nos quais
os participantes desenvolvem a produ-
ção e apresentação de programas, utili-
zando mídias como rádio e/ou webrádio,
jornais e/ou sites, fotografia, TV e/ou pro-
dução de vídeos.

O estudo analisou o uso do rádio
como atividade psicossocial na perspec-
tiva da inclusão social a partir do mape-
amento das experiências realizadas no
Brasil e do estudo de caso da webrádio
Revolução FM, que surgiu no contexto
da Reforma Psiquiátrica, e da comuni-
cação radiofônica comunitária, em prol
da consumação de direitos de sujeitos
em desvantagem social. Nas oficinas
oferecidas pela rádio, que está sediada
no Instituto Municipal Nise da Silveira,
no Rio de Janeiro, são os próprios usuá-
rios que produzem os programas. Ne-
las, eles aprendem técnicas como
pesquisa e clipagem de matérias, reda-
ção de texto, respiração e impostação
da voz, seleção musical, entre outros
saberes necessários ao trabalho do ra-
dialista. O curso, que dura cerca de dois
meses, inclui aulas teóricas e práticas e
se encerra com a produção de um pro-
grama de rádio pela turma, que é apre-
sentado no ar. Para a pesquisa, foram
coletados depoimentos de participantes

das oficinas da rádio, que são dirigidas
a usuários de saúde mental, deficientes
visuais do Instituto Benjamin Constant,
pessoas da Terceira Idade, grupos de
alcoólicos anônimos, usuários de hospi-
tais, meninos em situação de rua, mo-
radores de comunidade, entre outros.

O mapeamento de oficinas de rá-
dio com usuários de saúde mental mos-
trou que há registros de 16 experiências
do tipo no Brasil. O estudo também
apontou o uso do rádio no campo da
saúde mental como tentativa de estrei-
tar a comunicação horizontal entre usu-
ários e profissionais de saúde, promover
processos educativos e comunicativos
por meio das oficinas e estabelecer a
comunicação entre hospital (seus usu-
ários, profissionais de saúde, servido-
res) com a família, a comunidade e a
sociedade civil, incentivando, com isso,
uma reflexão sobre o tratamento dig-
no, humanizado e livre de estigmas.
“As oficinas radiofônicas evidenciaram
sua importância não somente por sua
característica educativa, mas também
por propiciar espaços de mediações,
que provocam efeitos terapêuticos”,
afirma Danielle.

O estudo mostra que os papéis de-
sempenhados pela webrádio Revolução
na vida dos participantes da oficina es-
tão intimamente ligados com a motiva-
ção e/ou necessidade que conduziu cada
uma delas à rádio e ao que nela viven-
ciou. “Com isso, podemos afirmar que
não existe um ‘papel’ ou ‘significado’
unívoco para a rádio e sim uma interpre-
tação ou apropriação pessoal de acordo
com os anseios, necessidades e buscas
dos participantes”, reflete. A pesquisa-
dora ainda observou que, nem sempre,
o veículo de comunicação desempenha
um papel de ressocialização da pessoa.
“No depoimento de um dos participan-
tes, por exemplo, a rádio não teve papel
de ressocialização, nem de reabilitação
em relação à sua deficiência visual, com
a qual já se adaptou, já que convive com
ela desde a infância. A rádio, para ele,
se constitui um espaço para exercer sua
profissão, pela qual ele declara ter pai-
xão: o rádio esportivo”, exemplifica.  A
rádio ainda mostrou papel de destaque
no campo da expressividade. “Um dos
entrevistados comentou que a experiên-

cia o ajudou a se expressar melhor em
público e a superar o medo de sair de
casa e andar na rua sozinho após perder
a visão”, narra Danielle.

Além do desenvolvimento de habili-
dades e da oportunidade de se inserir,
manter ou retomar o campo profissio-
nal, o papel do rádio nas apropriações
sociais teve outros sentidos, como a rea-
bilitação da saúde; lazer e afinidade;
terapia ocupacional; ampliação do sta-
tus social; oportunidades para novas pers-
pectivas de vida, trabalho e estudo; meio
de retomar o protagonismo da vida; lo-
cal de aprendizado ou uma escola não-
formal; e espaço para socialização, para
falar e ser ouvido e para superar estig-
mas. “A análise das narrativas demons-
trou que, para além de contribuir para o
desenvolvimento de habilidades, a Re-
volução FM ajudou pessoas a se adapta-
rem a uma nova forma de sentir, ser e
estar no mundo, com foco nas potencia-
lidades de cada um e não em suas restri-
ções, sejam elas físicas, mentais ou
motoras”, observa Danielle.

Embora haja o reconhecimento de
que a rádio na web rompa barreiras ge-
ográficas, os relatos, no entanto, eviden-
ciaram o desejo de que a projeção de
seus discursos seja ecoada na própria
comunidade, no entorno do hospital. “De
acordo com os ideais e contexto no qual
a rádio foi formulada, buscava-se o es-
treitamento de laços com a comunida-
de, visando transpor a representação da
loucura e do medo para a corresponsa-
bilização da comunidade à causa da luta
antimanicomial. Dessa forma, de acor-
do com as narrativas, salvo algumas pou-
cas exceções, o papel da rádio em
promover aproximação com a comuni-
dade não estaria sendo cumprido”, aler-
ta. A pesquisa ainda revelou que, apesar
de a rádio estar localizada em um insti-
tuto dirigido a usuários em sofrimento
psiquiátrico, muitas das pessoas que ali
trabalham desconhecem o engajamen-
to do veículo de comunicação na luta
antimanicomial. “Os estigmas em rela-
ção à loucura e ao sujeito em sofrimen-
to mental permanecem, apontando para
a necessidade de se explorar melhor a
potencialidade do rádio com o objetivo
de atingir também este importante tipo
de público”, conclui a pesquisadora.
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