Ana Luiza Violato Espada

Gestão Colaborativa da Madeira:
Uma análise comparativa dos papéis
e percepções de atores sociais, dinâmicas
de poder e empoderamento das mulheres
na Amazônia brasileira.

CONTEXTO
• Diversos estudos sobre mulheres e
manejo de ﬂorestas reconhece a
importância da igualdade de gênero
na tomada de decisões e acesso e uso
aos recursos ﬂorestais
• A par�cipação das mulheres na
governança e no manejo comunitário
da madeira é pouco estudada
• A exclusão ou pouca
representa�vidade das mulheres na
tomada de decisões e no uso dos
recursos madeireiros prejudica a
gestão sustentável das ﬂorestas

OBJETIVO DO CAPÍTULO

Compreender quais são os
caminhos para maior par�cipação
e inclusão das mulheres na gestão
colabora�va comunitária da madeira

METODOLOGIA

PARCEIROS

• Estudo compara�vo de múl�plos
casos, abrangendo 3 reservas
extra�vistas e sete projetos de
cogestão da madeira
• 52 Entrevistas, 3 grupos focais com
homens e mulheres, 2 grupos focais
apenas com mulheres e observação
par�cipante

• Reﬂexão sobre empoeiramento
comunitário e da mulher na cogestão da
madeira
• Dados foram analisados por meio de
codiﬁcação temá�ca e análise de
conteúdo
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Inclusão, papéis e empoderamento das mulheres em sistemas de cogestão da madeira
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Acesse outros
infográﬁcos e a tese
de doutorado aqui:

Representação dos conceitos de “poder através” e “poder para”
aplicados empiricamente no contexto da cogestão da madeira em três
reservas extra�vistas da Amazônia brasileira

CAPACITAÇÃO

PRINCIPAIS RESULTADOS
 As mulheres das comunidades que têm
planos de manejo madeireiro eram
percebidas como manejadoras, mas
assumindo funções de apoio aos
homens manejadores
 As mulheres das comunidades �nham
pouco poder de decisão e pouca
par�cipação nas a�vidades de campo
 As mulheres das comunidades
buscaram mais capacitação e
treinamento como forma de superar
as barreiras de se tornarem
manejadoras
 Redes colabora�vas que envolvem
governo nas diferentes esferas,
organizações não g overnamentais,
organizações comunitárias e pessoas
das comunidades aumentam as
chances de mulheres se tornarem
manejadoras

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

COGESTÃO
DA MADEIRA

PRINCIPAIS LIÇÕES E
RECOMENDAÇÕES

DEBATER E CONSTRUIR de forma
cole�va com as mulheres para gerar
dados desagregados por gênero e para
informar adequadamente a formulação e
implementação de programas de
capacitação para o manejo ﬂorestal

EMPODERAMENTO
DE MANEJADORES
(MAIORIA HOMENS)
PODER
ATRAVÉS

EMPODERAMENTO
DAS MULHERES
MANEJADORAS

MULHERES
EM FUNÇÕES
ESTRATÉGICAS

EXEMPLOS / INSPIRAÇÃO

PODER
PARA

PROMOVER CAPACITAÇÃO

focada em questões de gênero
envolvendo homens e mulheres
das comunidades

PROMOVER AÇÕES de

sensibilização sobre normas da
sociedade que perpetuam as
desigualdades de gênero no
setor ﬂorestal
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PESQUISA DE
DOUTORADO
2016-2021

Ana Luiza Violato Espada
anaviolatoespada@gmail.com
www.anaviolatoespada.com

