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O Pantanal, com seus 140.000 km², é a maior área úmida das Américas e
abriga uma rica biodiversidade. Essa região tem especial importância por abrigar
populações relativamente vigorosas de muitas espécies já ameaçadas e vulneráveis
em outros ambientes. Essas características foram responsáveis por sua inclusão como
Patrimônio Nacional na Constituição Brasileira de 1998, pelo reconhecimento da
UNESCO, em 2000, de parte de seu território como Reserva da Biosfera e Patrimônio
da Humanidade e sua indicação como Área Úmida de Importância Internacional,
na Convenção RAMSAR. No entanto, a crescente supressão da vegetação nativa
nas áreas florestadas, a substituição das pastagens nativas por pastagens exóticas na
planície, o desmatamento nos planaltos adjacentes, além de caça, pesca, tráfico de
animais silvestres, construção de barragens e assoreamento dos rios, vêm ameaçando
a manutenção desse completo ambiente.
Neste contexto também vive uma grande diversidade de atores sociais,
moradores de núcleos urbanos, de fazendas na área rural, de assentamentos de
reforma agrária e de comunidades ribeirinhas que, em grande parte, tiram da terra
o seu sustento e, por isso, dependem da manutenção da qualidade ambiental da
região. Além disso, essas populações ficam, de certa forma, isoladas umas das outras,
distantes dos grandes centros urbanos e também das usuais fontes de informação
e comunicação. Sendo assim, esses atores não participam dos processos de tomada
de decisão em relação à gestão do território onde vivem.
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Jornalista do projeto entre 2013 e 2014.
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Vale lembrar que o Brasil possui uma ampla legislação que cria diferentes
órgãos colegiados (Comitês de Bacias Hidrográficas, Conselhos Municipais de
Meio Ambiente, Conselhos Consultivos de Unidades de Conservação, entre
outros), que permitem a participação dos atores sociais nas políticas públicas.
Porém, infelizmente, em muitos momentos esses espaços tornaram-se palco para a
simples legitimação de políticas desfavoráveis à questão ambiental e às populações
locais. Isso acontece, em grande parte, pela falta de preparo desses atores sociais
para atuarem nesses fóruns de discussão de forma responsável.
Diante dessa realidade, o Projeto ParaTudo: Rede de Ecomunicadores do
Pantanal – Serra da Bodoquena contribui para reverter esse quadro na região do
Pantanal, capacitando atores locais para se comunicarem melhor, atuarem nos
órgãos colegiados, investigarem sua realidade e se organizarem para promover as
mudanças locais e regionais que desejam.
São oferecidas capacitações e oficinas para as comunidades dos municípios
Bodoquena, Bonito, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul.
Dessa forma, foi criada uma “Rede de Ecomunicadores” que une municípios da
região do Pantanal e da Serra da Bodoquena.
No início do projeto, a equipe visitou as comunidades rurais e urbanas dos
municípios abrangidos para identificar atores-chave locais, divulgou o projeto e
mobilizoi o público-alvo. Com base nesse mapeamento inicial e na definição das
comunidades beneficiadas pelo projeto, em parceria com a equipe do site O Eco,
foram planejadas e iniciadas as oficinas de capacitação com linguagem adaptada à
realidade local. O projeto iniciou com 20 pessoas por localidade, totalizando 100
ecomunicadores.
As oficinas de capacitação são voltadas para a comunicação e investigação
da realidade socioambiental local, abordando temas do jornalismo comunitário e
da educomunicação, como teoria da comunicação, jornalismo ambiental, mídias
digitais, rádio, vídeo e fotografia, além de temas ligados à conservação, à política
ambiental, participação em órgãos colegiados, conflitos socioambientais locais e
elaboração de projetos de intervenção na realidade local, dentre outros.
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Cada município representa um “Núcleo de Comunicação” e as produções
resultantes das capacitações são publicadas no site do projeto (www.paratudo.org.
br) e vinculadas ao site de jornalismo ambiental O Eco (www.oeco.org.br/paratudo),
além das redes sociais da Fundação Neotrópica do Brasil.
Além das oficinas de formação, a equipe executora visita os municípios
para apoiar e estimular os ecomunicadores e realiza constante acompanhamento
virtual. Contudo, a intenção é identificar lideranças locais que tenham perfil para a
comunicação e afinidade com as tecnologias digitais para que possam se apropriar
e assumir todo o processo de criação de notícias, divulgação em mídias diversas e
articulação comunitária, dando continuidade às ações da Rede após o término do
financiamento do projeto.
As notícias locais produzidas pelos núcleos passaram a ter visibilidade
nacional e a informar toda a sociedade, atraindo atenção para os problemas
ambientais da região. Dessa forma, é esperado um aumento do controle social sobre
os processos de tomada de decisão em relação à gestão da região do Pantanal Sul e
seu entorno. Acredita-se que o estímulo à participação responsável das lideranças
locais nos espaços de gestão participativa auxilia no combate às ameaças ambientais
e sociais existentes.

Integrantes do ParaTudo: Rede de ecomunicadores do Pantanal – Serra da Bodoquena, na oficina
de imersão, em Bonito-MS. Foto: Arquivo FNB.

40

