
Resultados da avaliação usando gráfico de radar e que pode ser usada 
pelas comunidades e parceiros para monitorar a cogestão da madeira: 

Avaliação das percepções dos atores internos (comunidades) e externos (governo, 
prestadores de serviços técnicos, ONGs) sobre os arranjos de cogestão da madeira
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Avaliação das percepções dos atores internos (comunidades) e externos (governo, 
prestadores de serviços técnicos, ONGs) sobre as a�vidades de operações florestais

CONTEXTO
• Na gestão colabora�va (ou cogestão) da 

madeira nas reservas extra�vistas, as 
comunidades e governo têm papel crí�co 
nas escolhas sobre como manejar as 
florestas 

• Envolver as comunidades locais na tomada 
de decisão e em todas as a�vidades 
operacionais pode gerar bene�cios diretos, 
como renda e formação prá�ca para 
homens e mulheres

• Explorar anali�camente as percepções dos 
atores da gestão percebem pode melhorar 
as polí�cas de conservação ao combinar 
resultados ambientais e socioeconômicos 
posi�vos aos esforços de manejo florestal 
comunitário.

OBJETIVO DO CAPÍTULO 
Compreender as percepções das 
comunidades, governo e outros 
atores sobre os arranjos de cogestão 
madeireira avaliar até que ponto as 
percepções desses atores variam 

METODOLOGIA 
• Estudo compara�vo de múl�plos casos, 

abrangendo 3 reservas extra�vistas e sete 
projetos de cogestão comunitária da 
madeira 

• Dados coletados entre maio de 2018 e setembro 
de 2019

• 52 Entrevistas, 5 encontros comunitários com 
aplicação de gráfico de radar para avaliação dos 
arranjos de cogestão e qualidade das operações 
florestais

• Dados foram analisados por meios quan�ta�vos 
(erro padrão da média) e análise temá�ca

PRINCIPAIS RESULTADOS 
  Parcerias fortes e de longo prazo 

envolvendo comunidades locais, governo e 
ONGs podem aumentar percepções posi�vas 
de colaboração entre vários atores em sistemas 
de cogestão 

  Além de lideranças comunitárias, 
demais manejadore(as) são 
essenciais na tomada de decisões, junto a 
organizações parceiras externa, sobre questões 
técnicas das operações florestais

  Conflitos nos sistemas de cogestão 
nem sempre serão percebidos pelos atores 
envolvidos, principalmente aqueles que têm 
menos acesso ao fluxo de informações

  Ferramentas de avaliação 
par�cipa�va, com uso de representações 
visuais, promovem um fluxo relevante de 
informações entre todos os atores envolvidos 
na cogestão de recursos naturais

PRINCIPAIS LIÇÕES E
RECOMENDAÇÕES

CRIAR MECANISMOS transparentes 
para formação de redes mul�ssetoriais 
colabora�vas, envolvendo lideranças comuni-
tárias e membros das comunidades. Exemplo, 
encontros esporádicos dentro das reservas 
extra�vistas com todas as pessoas envolvidas 

DESENVOLVER (ou adaptar) 
ferramentas visuais e par�cipa�vas para 
avaliar periodicamente os arranjos entre 
comunidades e parceiros e a qualidade do 
manejo florestal em si, buscando adaptar 
os processos ao longo da execução dos 
planos de manejo florestal 

DISCUTIR E DECIDIR de forma ampla e 
transparente os bene�cios econômicos, 
envolvendo manejadore(as) e membros das 
comunidades não envolvidos diretamente 
na cogestão da 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

2
Percepções dos atores sobre o 
que funcionou (e não funcionou) 
na cogestão da madeira

Esse infográfico refere-se a 
um dos capítulos da pesquisa 
de doutorado, o assunto 
tratado no capítulo foi

Acesse outros
infográficos e a tese
de doutorado aqui:
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