
A expecta�va é de que o Estado brasileiro e 
as comunidades tradicionais gerenciam 
de forma colabora�va os recursos 
florestais de, incluindo a madeira
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Gestão Colaborativa da Madeira:
Uma análise comparativa dos papéis
e percepções de atores sociais, dinâmicas
de poder e empoderamento das mulheres
na Amazônia brasileira.Ana Luiza Violato Espada

Sobre esse infográfico
Busco compar�lhar o que fiz e os resultados da minha 
pesquisa para que os aprendizados sejam apresentados a 
qualquer pessoa e organização interessada. Espero que as 
metodologias aplicadas possam ser adaptadas e usadas. 
Também desejo que, a par�r dos resultados, possamos 
refle�r e aprimorar a gestão colabora�va da 
madeira e de outras cadeias de valor de produtos naturais.

Eu comparei 7 projetos de gestão colabora�va 
da madeira (cogestão da madeira) dentro de
3 reservas extra�vistas da Amazônia brasileira 
para inves�gar: 

• Usei múl�plos métodos para triangular a 
coleta de dados e examinar casos a par�r de 
várias fontes de evidência

• Coletei os dados de maio de 2018 a 
setembro de 2019 

• Apliquei entrevistas individuais e em 
grupos, usando métodos par�cipa�vos para 
es�mular a análise conjunta e a reflexão crí�ca 
entre os par�cipantes

• Usei outros métodos como observação 
par�cipante, além de realizar visitas de campo 
aos planos de manejo comunitário 

• Entrevistei também representantes do 
governo, organizações não-governamentais e 
de assistência técnica e empresas que 
compram a madeira das comunidades 

• Em 2019, organizei, junto com IFT, um 
intercâmbio comunitário que reuniu 27 
representantes comunitários vindos de 6 
reservas extra�vistas: Chico Mendes (Acre), 
Ituxi (Amazonas), Verde para Sempre (Pará) e 
do Arquipélago do Marajó (Pará): Terra 
Grande-Pracuúba, Mapuá e Arióca-Pruanã 

Devolu�va da pesquisa 
Faz parte do processo de devolu�va 6 
infográficos que apresentam resumo, metodologia 
e resultados por capítulo. Usarei também outras 
formas de devolu�va, como webinários, lives, reuniões 
presenciais e elaboração de documentos de autoria 
cole�va com representantes das comunidades que 
par�ciparam da pesquisa. 

Na minha tese de 
doutorado, examinei os 

processos de gestão 
colabora�va da madeira, em 
múl�plos atores definiram e 

compar�lharam direitos, 
responsabilidades e bene�cios 

sobre as florestas em 
territórios cole�vos.

Essa devolução de direitos 
foi par�cularmente significa�va 
na Amazônia brasileira 

Nas úl�mas três décadas, governos 
devolveram e reconheceram os direitos 
de acesso e uso das florestas 
pelas comunidades tradicionais
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Variações na cogestão da madeira
que surgiram nessas áreas

Percepções dos atores sobre o
que funcionou (e não funcionou)
na cogestão da madeira

Dinâmicas de poder nos processos de
tomada de decisão entre esses atores
da cogestão da madeira

Inclusão, papéis e empoderamento
das mulheres em sistemas de
cogestão da madeira 
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