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Resumo 
 
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Nascentes Geraizeiras é uma Unidade de 
Conservação localizada no Território do Alto Rio Pardo – MG, é uma das maiores conquistas 
dos povos geraizeiros na luta pela conservação da sociobiodiversidade do cerrado. Apesar de 
geralmente os anciões das comunidades serem os principais responsáveis pela valorização e 
visibilidade dessa grande riqueza sociolcultural, a juventude tem assumido papel de protagonista 
nessa luta, por meio da comunicação popular. Para isso, oficinas de comunicação popular que 
buscam trabalhar a valorização às identidades, culturas e tradições das comunidades tradicionais, 
além de romper com os estereótipos criados pelas grandes mídias, foram realizadas e tiveram 
como público-alvo a juventude das comunidades tradicionais beneficiárias da RDS Nascentes 
Geraizeiras. O objetivo dessas oficinas foi levar os jovens a refletir sobre a importância da 
comunicação popular nas comunidades tradicionais e capacitá-los a serem protagonistas de 
suas próprias histórias, mostrando aquilo que lhes interessem e que valorizem seus povos, seus 
territórios, tornando-se comunicadores dentro de suas comunidades. Foram realizadas 5 oficinas 
de comunicação popular nas 5 comunidades beneficiárias da RDS, divididas em  3 momentos:   
1º. os jovens são levados a discutir sobre a grande mídia versus a comunicação popular e o papel 
de cada uma na sociedade; 2º. os jovens recebem formação sobre a fotografia, desde um resgate 
histórico sobre o assunto, passando por informações de como a câmera fotográfica funciona, 
culminando na discussão de técnicas de fotografia; 3º. os jovens são convidados a fotografarem 
suas comunidades e posteriormente, com a socialização de suas fotografias, discutem qual 
história elas contam sobre suas comunidades. Como resultado, notamos o interesse dos jovens 
em registrar suas comunidades, suas culturas e atividades, iniciando pelo registro de atividades 
realizadas por projetos parceiros, festas tradicionais e atividades de extrativismo, além dos 
conhecimentos adquiridos sobre o cerrado. Com este trabalho, concluímos que a comunicação 
popular tem local de inserção na sociedade, na medida em que serve a determinado público, 
dando voz, vez e lugar a essa juventude e cumprindo papel de engajar esses jovens nas lutas de 
suas comunidades e valorizando a sociobiodiversidade local.

Palavras Chaves: Comunicação Popular; Juventude; RDS Nascentes Geraizeiras; 
Sociobiodiversidade 
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Introdução

A comunicação popular é uma ferramenta que serve à valorização e ao resgate das 
culturas, das tradições e dos modos de vida dos povos tradicionais, além de contribuir para a 
promoção do engajamento da juventude junto às comunidades. A grande pergunta é quem vai 
contar ou resgatar essas histórias? 

A grande mídia, ou mídia corporativa, é um dos principais meios de comunicação que 
dialoga com a sociedade de forma geral, ou seja, é essa mídia que conta a história. No entanto, 
essa mídia tem lado e posicionamento político e, na mensagem transmitida ao público em geral, 
há intenções que, muitas vezes, favorecem uma determinada classe social em detrimento de 
outros. 

Desta forma, dependendo do tipo de abordagem feita por essas grandes mídias, ou da 
forma como comunicam ou noticiam os fatos ou o contexto de diferentes atores sociais, acabam 
por prejudicar a imagem do homem do campo, dos movimentos sociais e outras comunidades 
tradicionais. Um exemplo é a forma como a seca da região Nordeste é abordada em noticiários 
de grandes jornais ou programas televisivos de maneira a provocar forte apelo emocional ao 
interlocutor. Geralmente, ao falar desse assunto, os noticiários e reportagens criam estereótipos 
sobre os sujeitos e comunidades, uma vez que as histórias são repetitivas e apresentam mais 
foco nos aspectos negativos do local. A partir desse tipo de comunicação que enfatiza aspectos 
negativos à região Nordeste, possivelmente é vista ou lembrada por muitos como sendo uma 
área desertificada, de tristeza, fome etc., uma vez que o público assiste tantas informações e 
acompanha diversas histórias, da grande mídia, que apagam muitas vezes as belezas da região, 
fazendo com que qualquer imagem deserta já seja associada ao Nordeste. Além desse caso, 
poderíamos citar inúmeros outros exemplos de como a grande mídia tem ajudado a construir 
imagens deturpadas e preconceituosas a respeito dos movimentos sociais, de moradores de 
periferias e apagando a sociobiodiversidade dos territórios etc.

Partindo desse princípio, a comunicação popular com seu papel fundamental de romper 
com esses estereótipos com as imagens dos povos camponeses, de promover a valorização 
das belezas das comunidades tradicionais e que tem os jovens como protagonistas, como ela 
pode ser uma ferramenta para trabalhar a sociobidiversidade com a juventude nas comunidades 
beneficiárias da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras (RDS NG)? 

Percurso metodológico: as oficinas de Comunicação Popular

Como métodos para o desenvolvimento desse trabalho buscamos na literatura autores 
que nos contribuíssem enriquecendo nosso tema abordada. Mas como fundamental objeto para 
nossas análises vem as oficinas de comunicação popular que foram realizadas, essas que serão 
descritas. 

Partindo desse princípio, as oficinas de comunicação popular foram realizadas, 
essas que eram uma das atividades que (ICMBio) Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade vinham sendo desenvolvidas na Unidade de Conservação, em algumas 
comunidades localizadas no território da RDS NG, em especial em algumas comunidades 
escolhidas como prioritárias por serem participantes do projeto Águas dos Gerais, um projeto 
com o fundo do DGM Brasil1. O objetivo era desenvolver ações nas comunidades da RDS NG, 
com atividades de restauração de nascentes das comunidades e ainda fomentar a participação 

1  O Projeto DGM FIP Brasil faz parte do Programa DGM Global e é um fundo de apoio aos Povos Indíge-
nas, Comunidades Quilombolas e Comunidades Tradicionais do Cerrado Brasileiro. Este fundo, que terá a duração 
de 5 anos, apoiará projetos que evitem o desmatamento e a degradação do cerrado, promovendo a proteção e con-
servação dos recursos naturais (especialmente florestais) e a inclusão social. Disponível em: https://dgmbrasil.org.
br/pt-br/sobre/ 
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dos jovens. As oficinas também contaram com o apoio do Projeto Bem Diverso2. 
Foram realizadas cinco oficinas de comunicação popular na RDS, todas elas tiveram 

como participantes jovens moradores das comunidades alvos, como segue no quadro abaixo.

Comunidade de 
realização da Oficina

Município Ano Mês

Brejo Município 
Montezuma

2017 Novembro

Roça do Mato Município 
Montezuma

2017 Dezembro

Catanduva Vargem Grande do 
Rio Pardo

2018 Fevereiro

São Modesto Município 
Montezuma

2018 Outubro

Água Boa II Rio Pardo de Minas 2019 Fevereiro
Para a realização das oficinas foram utilizados os equipamentos: data show, computador 

e câmeras fotográficas. As oficinas foram divididas em três momentos de execução, a saber:

a) 1º momento.
No primeiro momento, o objetivo da oficina era apresentar a história da comunicação 

popular e discutir o papel da mídia na sociedade, mostrando as duas faces entre a grande mídia 
e a comunicação popular. Assim, foi realizado um bate papo com os jovens sobre o que eles 
entendem por comunicação e comunicação popular. 

Em seguida, foi apresentado aos jovens algumas fotografias da região norte mineira 
(frutos do cerrado, lutas das comunidades contra empresários, cultura e tradição) para serem 
analisadas, uma espécie de leitura de imagens, quanto as suas representatividades em relação ao 
conhecimento e à realidade local. Em uma das imagens, o objetivo era propor reflexões sobre as 
diferenças na valorização de imagens turísticas. Como a grande mídia tem papel preponderante 
na transformação de um roteiro turístico como o mais desejado do mundo ou de um país, a partir 
do trabalho com imagens tidas como as “mais lindas do mundo”. No caso, as imagens utilizadas 
foram da cidade do Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor de braços abertos. Essas imagens, 
podemos dizer que é uma das mais vistas e valorizadas pela sociedade, o que muitas vezes 
acaba apagando/desvalorizando muitas outras imagens de locais que se encontram fora do eixo 
de interesse da grande mídia, principalmente nas comunidades, como por exemplo, no cerrado 
que está rico de imagens lindas que não são vistas. Nesse contexto, foram apresentadas algumas 
imagens da Chapada do Areião, em Água Boa II, imagens simbólicas de uma luta Geraizeira e 
discutidas com os jovens, mostrando o quanto é possível dar visibilidade e valorização local por 
meio da comunicação popular.  

Com o intuito de mostrar para a juventude o papel da comunicação popular, foi discutido 
2  “O Bem Diverso é um projeto que visa contribuir para a conservação da biodiversidade brasileira em 
paisagens de múltiplos usos por meio do manejo sustentável da sociobiodiversidade e de sistemas agroflorestais 
(SAFs), de modo a assegurar os modos de vida das comunidades tradicionais e agricultores familiares, gerando 
renda e melhorando a qualidade de vida.  É uma iniciativa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Em-
brapa em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, com recursos do Fundo 
Mundial para o Meio Ambiente – GEF. O Projeto Bem Diverso atua diretamente em seis Territórios da Cidadania 
(TCs), tais são: Alto Acre e Capixaba (AC) e Marajó, no bioma Amazônia; Médio Mearim e Alto Rio Pardo, no 
bioma Cerrado; Sobral e Sertão de São Francisco, na Caatinga”. No Território do Alto Rio Pardo, dentre as ações 
desenvolvidas, muitas são atividades dentro da RDS Nascentes Geraizeiras, sendo uma delas, atividades de comu-
nicação popular com a juventude. Disponível: http://www.bemdiverso.org.br/
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as diferenças entre a comunicação popular e a grande mídia, a interferência da mídia na 
sociedade, os estereótipos criados em relação as comunidades tradicionais, suas lutas, culturas 
e tradições. Para isso foram mostradas, em slides, imagens capturadas, de sites de grandes 
mídias, como a Rede Globo, por exemplo, para explicar, mostrar e analisar os estereótipos e 
preconceitos construídos por meio dessas mídias durante as produções de matérias.

Numa das imagens capturadas e trabalhadas com os jovens, mostra uma reportagem 
em que o movimento social MST – Movimento Sem Terra está ocupando uma área, daí na 
manchete dessa reportagem diz “MST invade fazenda”. Ao mostrar na manchete a palavra 
“Invade” há uma intenção por traz da mensagem a ser transmitida, daí criam-se estereótipos 
referentes aos movimentos sociais. 

Ainda para mostrar a importância e papel da comunicação popular nas comunidades 
tradicionais, foram mostradas imagens das comunidades rurais do Alto Rio Pardo para serem 
analisadas. O objetivo era mostrar a importância da leitura de uma foto, sua representatividade, 
o quanto há possibilidades de se contar uma história por meio de uma fotografia. Pois, cada 
foto possui um sentido, um sentimento e uma história embutida que, por meio da comunicação 
popular e das redes sociais, podem ser utilizadas para que essas comunidades contem a sua 
própria história, mostrem seus valores, suas belezas e riquezas naturais e culturais, e os modos 
de vida dos povos geraizeiros.

b) 2º momento.
O segundo momento da oficina é voltado aos conceitos técnicos da fotografia. De início, 

foi apresentado um histórico do surgimento das primeiras câmeras, seus avanços até a atualidade 
e como se dá a formação de uma imagem na câmera fotográfica.

Em seguida, foram trabalhados alguns aspectos técnicos da fotografia. Foi realizada 
uma apresentação da linguagem técnica da fotografia, de elementos para aperfeiçoamento na 
hora de fotografar. Para passar os ensinamentos técnicos, foram apresentadas em slides algumas 
dicas sobre luz, foco, enquadramento e o momento certo de bater a foto (Figura 11), que são 
fundamentais para obter uma boa foto, independente de se tratar de um fotógrafo profissional 
ou amador. Além dessas dicas, foram mostradas algumas fotos como exemplo para serem 
analisadas e explorados tecnicamente os conceitos utilizados. 

c) 3º momento. 
O último momento da oficina foi o desenvolvimento de uma atividade prática. O 

objetivo da atividade foi possibilitar aos jovens a oportunidade de colocar em prática um pouco 
das discussões abordadas sobre a comunicação popular e as técnicas da fotografia, durante 
os primeiros momentos da oficina. Para a realização da atividade foram formados entre 
os participantes, quatro grupos com três pessoas, cada grupo recebeu uma câmera, daí, foi 
distribuído um tempo de meia hora para os grupos fotografarem, no máximo dez fotos, que em 
seguida seriam projetadas no data show para serem analisadas coletivamente. 

 O objetivo das imagens fotografadas pelos jovens, na atividade prática, era que eles 
fotografassem algo que eles definiam como importante, ou seja, imagens que pudessem 
contar uma história, e que serviriam como uma forma de valorizar a sociobiodiversidade da 
comunidade, as belezas e riquezas naturais, as culturas, tradições etc. Assim, como o papel da 
comunicação popular, discutida na oficina.

A RDS Nascentes Geraizeiras

O plantio de eucaliptos nas terras geraizeiras alterou os modos de vida do povo geraizeiro. 
Isso porque com a chegada dos eucaliptos, as águas dos rios foram diminuindo, nascentes foram 
secando e sendo assoreadas. As chapadas, ricas em biodiversidade, que antes eram locais de 
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uso comum dos Geraizeiro para a criação de animais e a prática do extrativismo, estavam 
sendo invadidas pela monocultura de eucalipto, plantado por empresas. Diante desse cenário 
que alterava profundamente o modo de vida dos geraizeiro, as comunidades de três municípios 
se viram encurraladas e tomaram a decisão de iniciar a luta das comunidades em busca de seus 
direitos, ou seja, a garantia daquele território que estava ameaçado. Agostinho (2017) aponta 
que não tendo mais como conviver com a iminente falta de recursos naturais, os Geraizeiros do 
Norte de Minas acabaram se unindo na luta pela implantação de uma unidade de conservação 
no território ameaçado.  da reserva pleiteada abrange 3 municípios da região do Alto Rio Pardo: 
Montezuma, Vargem Grande do Rio Pardo e Rio Pardo de Minas.

Nas lutas das comunidades Geraizeiras em prol da RDS NG, a comunidade Água Boa 
II é uma das maiores personagens, ganhando destaque por suas lideranças comunitárias que 
sempre exerceram seu papel com muita parcimônia e a partir dos princípios religiosos. Em 
todos os momentos de conflitos, de desânimo, uma das principais motivações e inspiração dos 
geraizeiros e geraizeiras era a Bíblia. Eles tinham as passagens bíblicas como um “guia” para 
orientar seus atos. A fé é elemento tão forte e importante para essas comunidades que movia o 
povo e criava esperança de um dia ter um resultado positivo. Tendo uma passagem bíblica como 
sinal divino de que lutavam pela causa certa, Agostinho (2017) menciona que a partir dessa 
mensagem, os Geraizeiros tiveram a certeza para continuar na luta. 

Junto ao território de Judá, desde o limite oriental até o limite ocidental, ficará a por-
ção que vocês separarão como reserva, tendo doze mil e quinhentos metros de largura 
e de comprimento, isto é, a mesma dimensão que as outras porções, desde o limite 
oriental até o limite ocidental, no meio dessa reserva ficará o santuário. (EZEQUIEL, 
48, 8 - 9).

 Neste contexto de fé e luta surgiu no ano 2010, em Água Boa II, a Romaria do Areião. 
Tendo a chapada do Areião como marco da luta, no dia 4 de outubro, dia que é comemorado 
pela igreja católica o dia de São Francisco de Assis, considerado o patrono da natureza. A partir 
desse dia, esses povos caminham anualmente em romaria à essa chapada para celebrar suas 
tradições e lutas pelo território geraizeiro. 

Os Geraizeiros não tinham mais dúvidas, estavam convictos e dispostos, acreditava que 
essa luta um dia iria valer a pena, de que estavam no caminho certo. Daí, surge a demanda 
pela criação de Unidade de Conservação, que a princípio seria uma reserva extrativista, Resex 
Areião. Porém, os conflitos sobre a criação de uma reserva na modalidade extrativista na 
comunidade eram grandes. A partir de várias discussões e também pesquisas desenvolvidas 
principalmente pela EMBRAPA – Cerrado, chegaram à conclusão que a categoria de Resex não 
atenderia às necessidades daquela comunidade. Isso porque a Resex prevê dentre suas formas 
de manejo, a proibição de animais de grande porte, o que iria interferir na criação de gados 
dos comunitário, uma tradição antiga. Assim, optar por uma Unidade de Conservação de Uso 
Sustentável, parecia a melhor saída tanto para aquele bioma quanto para as comunidades. 
No Art. 20. do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), diz: 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga popula-
ções tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração 
dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições 
ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza 
e na manutenção da diversidade biológica. (Regulamento)

[...] tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar 
as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da 
qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem 
como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do 
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ambiente, desenvolvido por estas populações. (SNUC 2006. p.13-14).

No processo de criação da unidade de conservação, a comunidade nunca esteve só, 
cabe destacar o apoio, desde o início, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Pardo de 
Minas (STRRPM), do Centro de Agricultura Alternativo do Norte de Minas (CAA NM)3, além 
da EMBRAPA. Em lutas semelhantes, nos municípios de Montezuma e Vargem Grande do 
Rio Pardo, municípios vizinhos à Rio Pardo de Minas, as comunidades Roça do Mato e um 
assentamento Vale do Guará, também se mobilizaram e também iniciaram suas lutas em defesa 
de seus territórios, principalmente as chapadas, que eram alvo de monoculturas de eucaliptos. 
Assim, essa situação que atormentava a vida desses povos, também serviu para a unificação 
deles em prol da criação da RDS.

Após muitos anos de lutas, no ano de 2014, veio o resultado positivo tão esperado 
pelas comunidades: a criação de uma Unidade de Conservação, denominada Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras – RDS NG – que abrange o território do 
Alto Rio Pardo, com terras nos municípios de Montezuma, Rio Pardo de Minas e Vargem 
Grande do Rio, abrangendo cerca de mais de 27 comunidades.
No decreto, que na época o Brasil tinha como presidenta da república, Dilma Roussef, diz: 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
caput, inciso IV, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 20 e art. 22 da Lei 
nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, e 
de acordo com o que consta do Processo nº 02001.004560/2005-71 do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica criada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras, 
com área aproximada de 38.177 hectares, localizada nos Municípios de Montezuma, 
Rio Pardo de Minas e Vargem Grande do Rio Pardo, Estado de Minas Gerais. 

Art. 2º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras tem por 
objetivos: 

I - proteger as nascentes de córregos que se localizam na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Nascentes Geraizeiras e abastecem a região; 

II - proteger e garantir a conservação das áreas de extrativismo utilizadas pelas comu-
nidades tradicionais beneficiárias; 

III - garantir acesso ao território tradicional pela população geraizeira local e promo-
ver o seu desenvolvimento socioambiental; 

IV - incentivar a realização de estudos voltados para a conservação e o uso sustentável 
do Cerrado; e 

V - promover a conservação da biodiversidade na Reserva de Desenvolvimento Sus-
tentável Nascentes Geraizeiras. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2014).

3  “O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas é uma organização de agricultores e agricultoras 
familiares do Norte de Minas Gerais. Sua composição é feita, em grande maioria, por representantes de povos e 
comunidades tradicionais (geraizeiros/as, catingueiros/as, quilombolas, indígenas, veredeiros/as e vazanteiros/as). 
O CAA desenvolve ações em torno da sustentabilidade, da agroecologia e dos direitos dos povos e comunidades 
tradicionais, tendo como foco a valorização da (agro)biodiversidade e a convivência com os ecossistemas regio-
nais, discutindo novos conceitos, apresentando soluções, desenvolvendo estratégias de ações colaborativas, no 
intuito de promover o crescimento e o fortalecimento dessas comunidades e de suas agriculturas.” Disponível em: 
https://www.caa.org.br/ascom/quem_somos/
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Para chegar a esse resultado tão esperado e fruto de tanta luta coletiva, foi necessário o 
protagonismo de um coletivo de pessoas que realizaram diversas reuniões com representantes 
governamentais no Congresso em Brasília/DF. Dentre os atos de bravura dos geraizeiros, o 
mais marcante e desafiador, foi uma greve de sede e fome em frente do Congresso em Brasília. 
Esses povos ficaram reunidos em ato de manifestação cerca de 36 horas sem comer e beber 
solicitando a criação da UC. 

A partir de sua criação, a RDS Nascentes Geraizeiras é gerida pelo órgão federal 
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade, a partir de ações que são 
construídas e tomadas juntamente com um Conselho Deliberativo, formado por representes 
Geraizeiros das comunidades beneficiárias, além de representantes de outras instituições. 

A Comunicação Popular  

Ao falar de comunicação, a primeira definição que vem em nossas mentes normalmente 
é sobre o ato de comunicar, ou seja, de mostrar algo, de contar para alguém sobre um 
acontecimento. Em nossa sociedade, há meios de comunicação que servem à esses objetivos de 
comunicar, citados anteriormente. A esses meios, chamamos de mídia.

A forma de se comunicar dos meios de comunicação não são imparciais, suas 
comunicações vêm entrelaçadas em intenções, que pode ser de favorecimento a um devido 
assunto, acontecimento, ou de depreciação. Assim, a comunicação popular, como uma mídia, 
é um meio de comunicação, que também como as demais, possui suas intenções. Entretanto, a 
grande diferença entre a comunicação popular e a comunicação de massa, por exemplo, é que 
a primeira objetiva alcançar uma comunicação libertadora que sirva aos menos favorecidos, 
enquanto os meios de comunicação convencionais não servem a todos de forma igualitária 
(PERUZZO, 2016). Os grandes meios de comunicação como o rádio, a televisão, os 
jornais e alguns sites da internet, mesmo contribuindo para uma diversidade de informação, 
entretenimento e conhecimentos, não servem totalmente às necessidades comunicativas de todos 
os setores populares da sociedade brasileira. Pensando na realidade midiática brasileira, há uma 
polarização dos meios de comunicação, assim como das notícias e informações sobre a região 
sudeste do país, sobretudo com relação aos estados do Rio de janeiro e São Paulo. Os olhares 
midiáticos estão voltados majoritariamente para esses lugares, o que contribui inclusive para a 
desvalorização de demais localidades do país, que mais raramente entram na pauta das notícias 
circulantes. A grande concentração midiática em pólos, ou seja, de lugares que são “centros” 
de atenção, contribui para uma desigualdade, para além da comunicação, também da sociedade 
e acesso aos direitos, como educação e trabalho. Daí, o importante papel da Comunicação 
Popular, Alternativa e Comunitária na sociedade, que protagonizada por movimentos sociais 
populares, comunidades e organizações contribui ao proporcionar o direito de comunicar da 
sociedade, de fazerem-se ouvir e de se posicionarem publicamente segundo seus próprios 
propósitos, necessidades e visão de mundo. (OTRE. 2016).

A sociedade, principalmente, as comunidades tradicionais e as classes sociais baixas 
carecem de uma comunicação que busque romper com esse ciclo de desigualdades, que tenha 
ideais igualitários, que possa dar ao povo voz, vez e lugar, ou seja, que garanta o direito à 
comunicação por todo e qualquer sujeito. Nesse sentido, surge a comunicação popular por meios 
dos movimentos sociais, grupos de pessoas que sentiram a necessidade de sua visibilidade na 
sociedade, de uma comunicação usada para comunicar sua existência, reafirmar seus valores 
e reivindicar seus direitos. Com esses anseios surgem formas alternativas de usar os meios 
de comunicação, protagonizadas por aqueles que fazem parte da realidade vivida e desejada, 
buscando igualdade social. Assim, afirma a autora Otre:

Miséria, descontentamento da população, insegurança e tomada de consciência. Os 
ingredientes para que houvesse interferências políticas na América Latina. E foram 
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anos conturbados para o continente governado por regimes políticos autoritários e 
violentos, mas anos marcados pelo surgimento de movimentos sociais que interfe-
riram paulatinamente na história da América Latina e, particularmente do Brasil. É 
justamente no âmbito dos movimentos sociais populares e na organização da socieda-
de civil por meio de uma comunicação que buscava romper com o cerceamento das 
liberdades, garantir cidadania e dar autonomia, possibilidade de participação e voz 
aos subalternos. ( 2016, p.41).

Impossível falar dos contextos da sociedade sem notar o papel e influente presença 
da comunicação. No contexto político global, podemos perceber as diferentes mudanças de 
entraves de lutas por classes e direitos, e que os meios de comunicação são ferramentas e 
estratégias utilizadas nos objetivos dessas lutas. Na América Latina, durante a ditadura e a 
guerra travada nos anos 1960 e 1970, por exemplo, teve a comunicação como pilar, apesar 
da censura. Nesse cenário, aparece a forte participação dos movimentos sociais com a 
comunicação popular também como pilar, porém como ferramenta para uma mudança política, 
uma comunicação libertadora, utilizada sobretudo como estratégia para combater o golpe à 
liberdade, à democracia. (OTRE. 2016).

Optar pela comunicação popular nas Comunidades Tradicionais é uma forma de valorizar 
suas histórias, suas identidades, seus direitos, pois: 

[...] a comunicação popular e alternativa se caracteriza como expressão das lutas popu-
lares por melhores condições de vida que ocorrem a partir dos movimentos populares 
e representam um espaço para participação democrática do “povo”. Possui conteúdo 
crítico-emancipador e reivindicativo e tem o “povo” como protagonista principal, o 
que a torna um processo democrático e educativo. É um instrumento político das clas-
ses subalternas para externar sua concepção de mundo, seu anseio e compromisso na 
construção de uma sociedade igualitária e socialmente justa. (PERUZZO, 2006. p.4).

Então a comunicação popular surge como um contraponto à comunicação de massa. 
Na comunicação popular, os povos e as comunidades tradicionais, principalmente a juventude, 
são os protagonistas da história, resgatando, contando e divulgando suas histórias e as histórias 
de seus povos. Um olhar de dentro para fora, que mostra a realidade, a comunicação não é 
atribuída a algum órgão externo à comunidade, os próprios moradores é que são as pessoas que 
vivenciam os fatos e os responsáveis pela comunicação do que experimentaram. A comunicação 
popular oportuniza que as pessoas comuns divulguem e contem suas histórias da forma que 
devem, mostrando a realidade que eles vivem e que sentem, há sentimentos envolvidos, ao 
contrário da grande mídia que vem de fora do contexto e se coloca como imparcial, mas   muitas 
vezes, deturpa a realidade.  

A comunicação popular, portanto, pode ser uma ferramenta para valorização das imagens 
dos povos, das comunidades e possibilitar formas de trabalhar a sociobiodiversidade com a 
juventude, além de e contribuir para o engajamento desses em suas comunidades.

Considerações finais 

Com as oficinas de comunicação popular foi nítido perceber o quanto a juventude se 
interessou pelo assunto, pois a mídia faz parte do dia a dia na sociedade e na vida das pessoas. 
Falar de tecnologias e redes sociais para os jovens é algo que gera curiosidade e atenção, uma 
vez que a maioria deles possui na palma da mão, por exemplo, um celular, um dos meios de 
comunicação mais utilizados atualmente.

Nessa oportunidade foi possível criar um espaço nas comunidades para refletir com 
os jovens muitas questões importantes da mídia, mostrando os dois lados: Grande Mídia e 
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Comunicação Popular. As oficinas proporcionaram reflexões, que segundo muitos jovens, mesmo 
morando em sua comunidade, não percebiam a importância das lutas dos anciões e as riquezas 
e belezas daquele lugar, principalmente a luta pela criação da RDS Nascentes Geraizeiras, 
os valores de uma Unidade de Conservação para essas comunidades. Além da criação de 
visões críticas em relação à mídia, as oficinas de comunicação popular proporcionaram ainda 
o desenvolvimento de conhecimento dos cerrados e do seu funcionamento e da importância de 
sua restauração (dos cerrados) e de suas águas.

Na comunidade Água Boa II mesmo sendo uma comunidade bem avançada em termos 
de organização, lutas e conquistas, contando com a Casa de Sementes, Cooperativa e Viveiro 
de Mudas, além do Areião rico para o extrativismo, a comunicação popular reforçou, para além 
da valorização da sociobiodiversidade, promoveu a valorização e interesse daqueles jovens em 
relação ao engajamento e participação nas atividades. Hoje muitos jovens já estão se associando 
à Cooperativa e se inserindo em outros espaços de luta nas suas comunidades.

Nas comunidades que foram realizadas as oficinas de comunicação popular, muitos 
jovens hoje participam de espaços que antes não participavam e vem contribuindo em atividades 
realizadas por projetos e parcerias que beneficiam suas comunidades como mutirões, cercamento 
de nascentes, registros de atividades de projetos e ações da RDS Nascentes Geraizeiras para 
divulgações nas redes sociais. Nesses registros feitos pelos jovens, notamos o quanto seus 
olhares têm se voltados às belezas naturais de suas comunidades, muitos jovens tem publicado 
nas redes sociais imagens de flores, sementes nativas, flores do cerrado, etc. Nesse sentido, é 
nítido perceber o quanto que a comunicação popular é uma ferramenta para dialogar com a 
juventude, para criar espaços nas comunidades e para refletir e despertar neles a importância 
da valorização de suas comunidades, de seus povos tradicionais e do cuidado com a natureza 
trabalhando e valorizando a sociobiodiversidade.
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