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Introdução

sendo o rádio uma 
estratégia e uma 

proposta inovadora 
para a re-

significação do 
conhecimento. 

Trabalhar educação em saúde de 
forma democratizada e politizada 
requer a construção de novas práticas 
de ensino/aprendizagem, 



Objetivo

Relatar as atividades relacionadas à promoção 
do aleitamento materno em uma rádio 
comunitária.



Método
Relato de experiência

realizado em 
uma rádio 

comunitária 

localizada na região 
central do Estado do Rio 

Grande do Sul

por meio da proposta intitulada 
“A hora do Aleitamento 

Materno”.



Resultados

Esta atividade foi desenvolvida 
em parceria com docentes e 
acadêmicos do Curso de 

Graduação em Enfermagem de 
uma instituição de ensino e uma 
Unidade de Estratégia de Saúde 

da Família.
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no qual abordavam 
assuntos relacionados 

à saúde da 
comunidade.

Os programas 
radiofônicos, com uma 

hora de duração, 
aconteceram 
semanalmente

durante os 
anos de 2008 

e 2009

Durante a 
programação foi 

abordado à
temática 

aleitamento 
materno.



rádio novela…
Personagens

ficava se perguntando se realmente o seu 
leite era suficiente na alimentação de seu 

filho. 

Métodos 
utilizados a mãe e seu bebê

a qual estava desesperada com o 
choro da criança

Neste contexto, surgem dois personagens, um bruxo que 
tentava convencer a mãe que o leite bom era o artificial, e uma

fada, que apresenta todas as vantagens de praticar o 
aleitamento materno.



possibilitou a comunidade 
questionar, discutir e 
argumentar sobre a 

temática

Métodos 
utilizados 

tirando dúvidas…

por meio de 
ligações 

telefônicas

Esse momento de trocas permitia abordar não 
só os “mitos e verdades”, como também 

desmistificar crenças acerca da amamentação. 



Conclusão
A atividade proporcionou esclarecimentos acerca da 
amamentação, 

o que implicou na possibilidade de minimizar 
tabus e preconceitos ligados à temática. 

Acredita-se que o compartilhar 
saberes possivelmente subsidiou 
mudanças de atitude.
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