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RESUMO

Neste artigo discutimos o atual perfil de alimentação dos brasileiros e o aumento da prevalência de doenças
associadas aos hábitos alimentares inadequados. No público adolescente, o percentual de sobrepeso já atinge
mais de 20%. Considerando-se a importância da comunicação para os processos educativos, apresentamos a
proposta de um programa de educação nutricional para adolescentes através de uma Rádio Escola. O
desenvolvimento do programa ocorrerá com a participação direta dos alunos, sob orientação da nutricionista.
Os temas de alimentação e nutrição a serem abordados nos programas serão baseados no Guia Alimentar do
Ministério da Saúde, nos questionários sobre alimentação aplicados previamente e em pesquisas científicas
selecionadas pelos alunos. Os alunos serão capacitados pela equipe de Divisão e Comunicação e pela
nutricionista da Instituição.
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ABSTRACT

This paper discusses the current profile of Brazilian food and the increased prevalence of inadequate dietary
habits associated with diseases. In the teenage audience, the percentage of overweight already reaches more
than 20%. Considering the importance of communication in the educational processes, we present a proposal
for a nutrition education program for adolescents through a Radio School. The development of the program
will occur with the direct participation of students, under the guidance of a nutritionist. The issues of food and
nutrition to be addressed in the programs will be based on the Dietary Guidelines of the Ministry of Health,
the questionnaires about diet previously applied and scientific research selected by the students. Students will
be trained by the team and Communication Division of the Institution and the nutritionist.
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1.INTRODUÇÃO

No Brasil e em vários países do mundo a prevalência de obesidade e outros distúrbios relacionados à
alimentação, como diabetes e hipertensão atingem índices cada vez mais alarmantes. O aumento da
obesidade e de outros distúrbios relacionados à alimentação é decorrente do declínio dos níveis de atividade
física e das mudanças do padrão alimentar da sociedade. Nas últimas décadas ocorreu uma diminuição da
fome e desnutrição, mas em paralelo os números relacionados à obesidade cresceram vertiginosamente em
todas as camadas da população.

Atualmente alimentação do brasileiro é insuficiente em alimentos naturais, como frutas, verduras e legumes e
rica em itens ultra processados, como doces, salgadinhos e refrigerantes com alto índice energético,
gorduras, sódio e açúcar e poucos micronutrientes, como vitaminas e minerais. Sobre esse assunto, o
Ministério da Saúde (2012) informa que os adolescentes são o grupo com perfil da dieta mais comprometido,
apresentando as menores frequências de consumo de feijão, saladas e verduras em geral, caminhando para
um prognóstico de aumento do excesso de peso e doenças crônicas.

Especialmente na adolescência, práticas alimentares desregradas podem interferir de maneira desfavorável,
repercutindo no crescimento e desenvolvimento dos adolescentes e no surgimento de doenças que podem ter
início na adolescência e se perpetuarem durante toda vida. A ausência de educação nutricional pode ser uma
explicação para estas práticas.

Considerando-se a importância da escola na promoção da saúde, muitas instituições de ensino têm
implantado programas de educação utilizando-se das mais diversas estratégias pedagógicas, dispositivos
tecnológicos, linguagens e meios de comunicação como mediadores de uma educação nutricional que possa
contribuir para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida da população.

Este texto apresenta uma proposta de uso das estratégias de educomunicação através do rádio para a
educação nutricional de adolescentes, a ser desenvolvida em uma instituição de ensino pública federal no
período de 2014 a 2015, envolvendo alunos adolescentes como produtores e consumidores das informações
sobre alimentação e nutrição a serem veiculados pela Rádio Escola.

Dessa forma, temos como objetivos relacionar saúde, educação e comunicação, com foco específico na mídia
rádio e no conteúdo nutrição construindo estratégias educomunicativas de rádio no processo de educação
nutricional, de modo que será possível avaliar como os elementos da Educomunicação, através do Rádio
Escola, podem contribuir para a educação nutricional e verificar a contribuição da Educomunicação (na área
da educação nutricional) para a promoção de mudanças das práticas alimentares de alunos/adolescentes do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão –(IFMA) Campus – São Luís Maracanã.

2. SAÚDE, NUTRIÇÃO E ADOLESCÊNCIA

A alimentação e nutrição são requisitos básicos para promoção e proteção da saúde, permitindo a afirmação
plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania, como
menciona a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (BRASIL, 2012). Sendo assim, para que o sujeito viva
bem é necessário ter qualidade de vida, e um dos fatores que promove isso é uma alimentação balanceada,
que supra as necessidades de nutrição do indivíduo.

A alimentação desempenha um papel fundamental durante toda vida e possui especial função na
adolescência. É através da alimentação em quantidades e variedades adequadas ao sexo, à idade e ao nível
de atividade física do indivíduo que podemos prevenir doenças e contribuir para o desenvolvimento de um
organismo saudável. No Brasil, o Ministério da Saúde elaborou um documento de referência para orientar a
população sobre alimentação, é o Guia Alimentar para População Brasileira (BRASIL, 2006).
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A adoção de uma dieta inadequada pode interferir de maneira desfavorável, debilitando o organismo e
repercutindo na ocorrência de doenças que podem se desenvolver ainda nesta fase da vida, sobretudo na
adolescência. A adolescência é um período de mudanças intensas, compreendido entre os 10 e 19 anos de
idade, em que ocorrem transformações físicas aceleradas e características da puberdade, diferentes do
crescimento e desenvolvimento constantes que acontecem em ritmo constante na infância. Essas
transformações são influenciadas por fatores hereditários, ambientais, nutricionais e psicológicos (WHO,
1992).

Durante a adolescência, é comum a realização de dietas inadequadas, em sua maioria autoprescritas e sem
nenhum acompanhamento nutricional, o que potencializa os riscos à saúde (VIEIRA, V.C.R et.al.,2005). A
influência de grupos de amigos e/ou dos meios de comunicação contribui para esse comportamento. Para
Organização Mundial de Saúde (2004) a má alimentação, a insuficiência de atividade física e a falta de
equilíbrio energético que se observam nas crianças e nos adolescentes é motivo de especial preocupação. A
má nutrição pode ocorrer tanto em relação aos aspectos quantitativos quanto às aspectos qualitativos da
alimentação.

O comportamento alimentar dos adolescentes merece atenção, pois nessa etapa é comum a omissão de
refeições, o consumo de alimentos pobres em nutrientes e outras práticas alimentares prejudiciais. Práticas
alimentares ricas em gorduras, açúcares e sódio e com pequena participação de frutas e hortaliças têm sido
cada vez mais frequentes, como demonstram diversas pesquisas nacionais e internacionais (SCHIMIDT, M, et
al., 2005; ARACENTA- BARTRINA, et al., 2006; CARMO, M.P,et al., 2006; TORAL,N, 2009). Isso pode
acarretar em um crescimento e desenvolvimento inadequados, a ocorrência de anemias e outras doenças por
déficit de nutrientes, podendo inclusive impactar no rendimento escolar do sujeito.

Este padrão de alimentação está relacionado à manifestação cada vez mais precoce de doenças crônicas entre
os adolescentes, como obesidade, sobrepeso, dislipidemias o diabetese outras patologias associadas à
alimentação, o que envolve um grande impacto em saúde pública (COOK, S, et al., 2003). Conforme
comprova a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) realizada no ano 2008 – 2009 no Brasil pelo IBGE (2010),
20,5% dos adolescentes estão com excesso de peso e 4,9% apresenta obesidade. Essa parcela da população
se não tratada, chegará à vida adulta acometida pelos problemas de saúde já mencionados, terão uma
qualidade de vida comprometida, menor no rendimento no trabalho e menor expectativa de vida.

Dentro do contexto abordado, nota-se a importância da adoção de estratégias de intervenção nutricional,
inseridas no campo da educação em saúde, com a perspectiva de controle dos problemas alimentares
relacionados à adolescência (TORAL, N; CONTI, M.A; SLATER, B, 2009).

À medida que cresce o número de crianças e de adolescentes acima do peso e os casos de diabetes,
dislipidemias, hipertensão, anemias e outras patologias relacionadas à alimentação, aumenta também a
preocupação com a educação alimentar nas escolas (CINTRA, 2004). É fundamental implementar
urgentemente nas escolas, programas de intervenção nutricional que possam contribuir com mudanças no
cenário problemático de alimentação e de saúde dos adolescentes.

2.1 A escola e educação nutricional

Educação nutricional pode ser definida como uma variedade de experiências planejadas para facilitar a adoção
voluntária de hábitos alimentares ou qualquer outro comportamento relacionado à alimentação que conduza à
saúde e ao bem estar. Os programas de educação nutricional visam, por meio de um conjunto de
experiências proporcionadas aos participantes, estimular as mudanças pretendidas nos indivíduos. Essas
mudanças podem ser de ordem cognitiva, afetiva ou atitudinal (FAGIOLI, D, NASSER, L. A, 2008).

A escola é um espaço privilegiado para ações de promoção da alimentação saudável, por possuir amplo
potencial para produzir impacto sobre a saúde, auto estima, comportamentos e desenvolvimentos de
habilidades para a vida de todos os membros da comunidade escolar: perpassando dos alunos aos
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funcionários. Possui grande influência na formação de crianças e de adolescentes e constitui, portanto, local
relevante para promoção da saúde, especialmente na constituição do conhecimento crítico, estimulando-se à
autonomia, ao exercício dos direitos e deveres, às habilidades com opção por atitudes mais saudáveis e ao
controle das suas condições de saúde e qualidade de vida (BRASIL, 2006a).

Dessa maneira, o ambiente escolar é propício para o desenvolvimento de estratégias educativas para a
promoção de hábitos de vida saudáveis, pois é possível inserir o aluno no processo educativo, fazendo
interagir com outros alunos, tornando o processo mais dinâmico e interativo, além de permitir relacionar as
atividades teóricas às escolhas alimentares feitas na escola.

Preocupado com a promoção da alimentação saudável no ambiente escolar, em 2005, o Ministério da Saúde
coordenou a 1ª Oficina de Alimentação Saudável nas Escolas e, em 2006, foi publicada a Portaria
Interministerial nº 1.010, entre os Ministérios da Educação e da Saúde, que estabeleceu as diretrizes para a
promoção da alimentação saudável nas escolas públicas e privadas do país, e as principais ações para
alcançá-las (BRASIL, s.d).

Estas ações demonstram a preocupação de órgãos do governo, como Ministério da Saúde e Educação, com o
cenário alimentar atual e através das propostas mencionadas tornam claro o fundamental papel da escola no
estímulo às práticas alimentares saudáveis e na prevenção de patologias associadas à alimentação
desequilibrada.

A inclusão de programas de educação nutricional nas escolas e a consequente criação de um ambiente
favorável à saúde e à promoção de práticas alimentares constituem-se estratégias para enfrentar problemas
alimentares e nutricionais como obesidade e doenças crônicas não transmissíveis associadas (FERNANDES et
al., 2009).

Durante a adolescência, o indivíduo adquire novos comportamentos, sendo um período favorável para
consolidação de práticas que influenciarão as atitudes na fase adulta. Dessa forma, as intervenções na área
de nutrição dentro do ambiente escolar, visando à prática de hábitos de vida saudáveis, devem ser
estimuladas na adolescência.

Promover uma alimentação saudável na escola, na perspectiva do direito humano, é melhorar padrões de
saúde, garantir segurança alimentar e nutricional e, sobretudo, construir cidadania (EMATER, 2006;
MAGALHÃES, A. M; GAZOLA H, 2002). Para além da escola e considerando a evolução das tecnologias de
informação e comunicação, os meios de comunicação exercem também um importante papel, para o bem e
para o mal, no processo de construção de um hábito alimentar. Neste sentido a relação
educação/comunicação, pode contribuir para o uso educativo dos meios no processo de educação nutricional.

3. A EDUCOMUNICAÇÃO EM SAÚDE: CONCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS

No mundo contemporâneo, os recursos tecnológicos assumem função relevante no ambiente escolar.
Atualmente é impossível subestimar as novas tecnologias da comunicação e da informação no contexto do
ensino. A internet e as mídias eletrônicas são mais atraentes, criativas e cativam mais as crianças e
adolescentes do que a escola (ASSUMPÇÃO, 2008). Por isso, é necessário hibridizar estas duas vertentes,
fundir a educação com os meios de comunicação atuais.

Os educadores precisam utilizar os recursos advindos da tecnologia como dispositivo que torna o processo
educativo mais atraente, dinâmico e prazeroso. Ao fazer uso das tecnologias no contexto do ensino, o
educador as transforma em aliadas da educação, não sendo preciso disputar espaço com estes recursos,
prática mais comum quando os mantêm afastados do processo de ensino-aprendizagem.

Nesse cenário, as relações comunicacionais na escola podem ser mediadas também pelos meios de
comunicação, dentre os quais se destaca o rádio (MIRANDA et al., 2009). Para Miranda (2007), o rádio na
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escola é um instrumento de ampliação das possibilidades de crítica e de intervenções no contexto de vida da
comunidade escolar, visto que a discussão/colaboração/realização da programação a ser veiculada, por esse
meio de comunicação, conta com a participação de todos os sujeitos do ambiente escolar.

Para Moran (1993) apud Assumpção (2008), a televisão, o cinema, o rádio estabelecem relações agradáveis,
envolventes e sedutoras, que não podem ser explicadas só a partir da sofisticação tecnológica da industrial
cultural, mas que mostraram a competência dessa indústria em captar anseios, necessidades e responder
adequadamente através de narrativas dinâmicas, ágeis e que encontram ressonâncias profundas, afetivas,
emotivas, consciente-inconsciente no ‘receptor’.

A utilização de dispositivos midiáticos em salas de aulas, como rádio e outras mídias, já é realidade na
maioria das escolas brasileiras, configurando uma das linhas de atuação da Educomunicação (ASSUMPÇÃO,
s.d). De acordo com Soares (2001), a Educomunicação é

“[...] o conjunto de ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação dos
processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer ecossistemas
comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais, assim como a melhorar
o coeficiente comunicativo das ações educativas, incluindo as relacionadas ao uso
dos recursos da informação no processo de aprendizagem. Em outras palavras, a
educomunicação trabalha a partir do conceito de gestão comunicativa.” (SOARES,
2001, p. 43)

Segundo a UNICEF (2010), a idéia da educomunicação é, portanto, colocar os meios de informação a serviço
dos interesses e necessidades dos educandos, garantindo a todos o direito à livre expressão e o acesso às
tecnologias da informação. Na prática educomunicativa a preocupação não se limita somente à divulgação de
informação. Na educomunicação, a forma como as pessoas farão uso dos conteúdos comunicados, o processo
de tomada de consciência, a aprendizagem, a capacidade de intervenção, o desenvolvimento de habilidades
de comunicação, a adaptação ao contexto que será direcionada, os resultados que podem ser alcançados por
meio das tentativas de modificação da realidade são questões centrais a serem consideradas.

A maior participação e expressão dos sujeitos, objetivos da educomunicação, possibilitam aos participantes do
processo de ensino e aprendizagem uma ampliação da compreensão dos conteúdos, estimulando a
contestação e reflexão constante desses conteúdos e contribuindo para formação da consciência e o senso
crítico dos sujeitos.

Na educomunicação o processo educativo ocorre com base em um constante diálogo entre os sujeitos
envolvidos, desenvolvendo-se de maneira horizontal e não verticalizada. A concepção educativa dialógica
rompe com a educação tradicional, em que o ensino é vertical, o saber é emanado do professor e alunos
passivos devem aprender sem interagir ou questionar.

A dialogicidade dos relacionamentos entre educador e educandos proposta pela educomunicaçãodesempenha
inegável contribuição para construção da educação libertadora defendida por Freire. Sobre a educação como
prática da liberdade, Freire comenta

“[...] a educação como prática da liberdade não é a transferência ou transmissão do
saber nem da cultura; não é a extensão de conhecimentos técnicos; não é o ato de
depositar informes ou fatos nos educandos; não é a “perpetuação dos valores de
uma cultura dela dada”; não é o esforço de adaptação do educando ao seu meio.”
(FREIRE, 1989, p.53)

Dentre as várias experiências desenvolvidas pelas escolas no Brasil, destaca-se, desde o ano de 2004, o
projetoEducom: Educomunicação pelas ondas do rádio.No âmbito federal a idéia também vem ganhando
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destaque. A Educomunicação é lembrada no Programa Mais Educação do MEC e faz parte das ações dos
Ministérios da Educação e do Meio Ambiente. (ECA/USP, 2012).

Para Assumpção (2008) a rádio no espaço escolar, como ferramenta de ensino poderá contribuir com o
exercício da cidadania e com a educação escolarizada de forma mais criativa e motivadora, fazendo com que
os alunos interajam com a comunidade e situações próximas de seu cotidiano.

O rádio é um instrumento de baixa complexidade, de amplo alcance, de fácil operação e pode ser um meio de
comunicação de grande utilidade para ações educativas em saúde, aproximando o público produtor do
material radiofônico ou mesmo os ouvintes dos profissionais de saúde, tornando-os sujeitos ativos do
processo de aprendizado.

Uma experiência educomunicativa relacionada à área de nutrição já foi relatada de maneira exitosa por alunos
da Faculdade Saúde Pública da USP que, por meio de linguagem informal e divertida, elaboraram vídeos sobre
o consumo excessivo de açúcar, significado das informações contidas nos rótulos dos produtos
industrializados, males causados pela gordura trans, sódio e dicas de alimentos que devem ser escolhidos
para o lanche das crianças na escola (FSP, 2013).

Os nutricionistas podem utilizar conceitos e métodos da Educomunicação para interferir na sociedade,
estimulando a participação popular nas decisões sobre alimentação, como forma de promover saúde e
prevenir doenças. Os impactos seriam na construção de uma “sociedade saudável, equilibrada e consciente
sobre sua saúde e a saúde do mundo”. (FSP, 2013).

O Ministério da Saúde, visando à promoção de hábitos de vida e alimentação saudáveis, desenvolve ações de
comunicação voltadas à temática. No ano de 2005, por exemplo, a alimentação e nutrição, foram trabalhadas
em peças publicitárias do Pratique Saúde, mídia destinada à promoção de saúde e prevenção de doenças
crônicas não transmissíveis.

Dentre os conteúdos trabalhados nas campanhas destacam-se: obesidade, diabetes, hipertensão e cuidados
de saúde no verão. Realizou ainda junto Rádio Câmara, spots de rádio sobre alimentação saudável e vigilância
alimentar e nutricional, que veiculam atualmente nesta Rádio e que são disponibilizados via internet para
quaisquer rádios comunitárias que desejem veicular os spots em sua programação. Ainda dentre as ações
empreendidas nessa área, em 2006 foi elaborada uma rádio novela sobre promoção da alimentação saudável
nas escolas (BRASIL. s.d).

O Documento Base de subsídio do Seminário Estadual de Alimentação e Nutrição no SUS alerta para a
importância da elaboração em âmbito intersetorial, de um plano de comunicação voltado à promoção da
alimentação saudável e adequada – pautado pelas diretrizes do Guia alimentar para a população brasileira,
com recursos alocados para tal, visando sensibilizar e informar a população brasileira sobre a importância do
tema e sobre as implicações à saúde de uma alimentação inadequada.

Embora já se reconheça a necessidade de um plano de comunicação voltado à promoção da alimentação
saudável e adequada, as iniciativas ainda são muito tímidas e na prática ainda representam a realidade
brasileira. Cabe aos profissionais da saúde, nos espaços de trabalho que estão inseridos, quer seja na
educação ou em outros contextos, incentivar tais iniciativas na busca de melhorias da qualidade vida da
população.

Uma iniciativa organizada pelo curso de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR),
que se pode destacar é o Programa Saúde Comunitária, relatado por Prado (2011). Iniciado em 2004, o
Programa Saúde Comunitária foi um programa de rádio realizado na Secretaria de Comunicação Social da
Prefeitura de Curitiba, capital do Paraná e transmitido gratuitamente para dez rádios comunitárias e livres do
Brasil. Posteriormente, na cidade de Rio Negro foi desenvolvida a segunda etapa do Programa Saúde
Comunitária, na cidade de Rio Negro – MS, tendo funcionado até 2008.

Com periodicidade semanal e com duração de dez minutos, participavam do programa enfermeiro, agente
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comunitário de saúde, auxiliar de enfermagem e nutricionista. Inicialmente eram preparados textos sobre as
temáticas de saúde a serem trabalhados. Logo, os textos deixaram de ser produzidos previamente, o ouvinte
passou a participar diretamente da programação. O Programa Saúde Comunitária passou a ser um diálogo
entre os profissionais de saúde e a comunidade.

A aproximação da comunidade com os profissionais de saúde, pelo estabelecimento de um diálogo constante,
a valorização do saber popular e o uso de uma linguagem menos científica facilitam a apreensão das
informações veiculadas. No geral, quando às ações de educação em saúde não são voltadas especificamente
para realidade da população, a troca de conhecimentos entre profissionais de saúde e comunidade não
consegue ser tão efetiva.

Souza e Dadalto (2009) ressaltam que atuar a partir de uma concepção da Educomunicação para a saúde
pode possibilitar a compreensão, de forma cada vez mais ampla, do papel da comunicação como produtora de
acesso à cidadania, seja difundindo informações e orientações de caráter coletivo com relação ao
desenvolvimento das áreas de saúde, seja ajudando a difundir junto à opinião pública a saúde como um
direito subjetivo.

Dessa maneira, as áreas de educação e comunicação atuando juntas voltam-se para o fortalecimento do
cidadão. Os meios de comunicação deslocam-se de uma fala para alguém e passam para a perspectiva de
uma fala com, de modo que a relação entre receptor e mídia passa a ser menos desigual. No contexto da
Educomunicação, o receptor participa, também, como produtor, como alguém que, ao mesmo tempo em que
se informa com a mídia, também forja espaços nos meios de comunicação (SOUZA E DADALTO, 2009).
Assim, a Educomunicação emerge como uma estratégia para o desenvolvimento de programas de educação
nutricional, envolvendo os sujeitos no processo de aprendizado, com atuação de forma dinâmica e interativa.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

No IFMA – Campus São Luís – Maracanã (lócus de realização do projeto) a rádio escola foi inaugurada em
2012 com o objetivo de inserir a rádio como meio de comunicação que favoreça práticas educativas, tendo
como princípios os marcos teóricos metodológicos do campo da Educomunicação. A Rádio Escola do IFMA
Campus Maracanã tem como princípios o protagonismo dos agentes que compõem a comunidade na
instituição (alunos, professores e técnico administrativos), a produção colaborativa, a autonomia do sujeito
comunicador, a democracia e a intervenção sociopolítica, contribuindo para a formação cidadã dos indivíduos.

O projeto será realizado entre os anos 2014/15. Contará com a participação de alunos dos cursos técnico de
nível médio do IFMA selecionados pela equipe da Divisão de Comunicação da Instituição, atuantes nas
atividades da Rádio Escola. Esses alunos irão contribuir com a elaboração do material radiofônico a ser
veiculado, recebendo orientações para que produzam trabalhos voltados para a área de alimentação e
nutrição. O material será todo elaborado por estes alunos e pela nutricionista, na emissora interna de rádio
existente na escola.

Os temas a serem trabalhados envolverão: Conhecimentos básicos sobre nutrição, pirâmide alimentar,
normas e legislação de higiene e alimentos, aproveitamento integral de alimentos, valor nutricional de
alimentos regionais, divulgação de receitas preparadas com alimentos regionais, seus respectivos valores
nutricionais e outras temáticas dentro da área de alimentação e nutrição, com base no Guia Alimentar para
População Brasileira (BRASIL, 2006), nos questionários previamente aplicados com os alunos: o de frequência
alimentar e o de conhecimentos sobre alimentação e em pesquisas científicas atualizadas selecionadas pelos
alunos.

A elaboração dos programas será orientada pela nutricionista, alunos de iniciação científica e pela equipe da
Divisão de Comunicação do IFMA Campus São Luís - Maracanã. Os estudantes selecionados para produção
dos programas radiofônicos serão capacitados em oficinas ministradas pela Divisão de Comunicação sobre o
rádio e sobre educação alimentar a ser ministrada pela nutricionista. Na formação, a equipe envolvida
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receberá noções de Educomunicação, linguagem radiofônica, finalizando com a produção da grade de roteiros
dos programas de educação nutricional.

As atividades de educação nutricional pelo Rádio Escola incluirão diversas etapas, seguindo recomendação do
Manual de Educomunicação desenvolvido pelo Ministério da Educação (2006): 1) reuniões de discussão da
proposta com a equipe envolvida no projeto; 2) pesquisa de pautas de interesse de debate com estudantes
público-alvo do programa; 3) produção de programas; 4) apresentação dos materiais; 5) avaliação, isto é,
análise junto à equipe envolvida para reflexão do trabalho em desenvolvimento. Os programas de educação
nutricional serão veiculados duas vezes por semana e terão duração de cinco minutos. Os programas serão
veiculados pelo período de 4 meses.

Para avaliação do perfil da alimentação dos alunos, será aplicado um questionário de frequência do consumo
alimentar no início do projeto e ao seu término e para avaliar o conhecimento dos alunos sobre alimentação
aplicaremos outro questionário tanto com os alunos que participarão diretamente das atividades quanto com
os alunos ouvintes. Serão aplicados questionários com todos os alunos diretamente envolvidos no projeto e
outros alunos que tenham ouvido os programas e aceitem participar da pesquisa. Ao final do projeto, os
alunos envolvidos farão uma avaliação da experiência através de um grupo focal.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação nutricional é uma estratégia para promoção da saúde. Atualmente, as escolas de todo país têm
investido em ações para promoção da alimentação saudável, na tentativa de conscientizar os alunos sobre a
importância da alimentação na qualidade de vida e assim, provocar mudanças das práticas alimentares.

O uso no ambiente escolar de recursos de comunicação, como o rádio, pode ser um aliado no processo de
educação nutricional de adolescentes. As rádios escolares proporcionam um ambiente dinâmico e interativo,
tornam as relações de ensino mais agradáveis e facilitam o processo de aprendizagem em diversas áreas do
conhecimento.

A participação dos alunos na elaboração dos conteúdos radiofônicos, a adequação dos programas à realidade
específica do público adolescente, o estreitamento das relações entre educador e educando, a interação entre
os alunos e os profissionais de saúde através do constante diálogo são fundamentais para o processo de
promoção da saúde e prevenção de doenças. ´

Portanto, estratégias de educação nutricional para adolescentes realizadas na perspectiva da Educomunicação
podem promover a aquisição de conhecimentos sobre alimentação e nutrição de maneira mais efetiva e
estimular mudanças nos hábitos alimentares contribuindo para qualidade de vida e é exatamente isso que
pretendemos alcançar com a execução da proposta aqui apresentada.
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