
 

 
 
 

RESUMO IUFRO 2019 
 
Autores:  
Ana Luiza Violato Espada; Ana Carolina C. Vieira.   
 
IUFRO Painel: Florestas para as Pessoas  
Seção: A6a Mulheres e Florestas: promovendo a igualdade de gênero conectando pesquisa, 
políticas públicas e manejo florestal nos trópicos.  
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Resumo: 
São nos ambientes rurais que as desigualdades de gênero ficam ainda mais evidentes nas relações 
familiares e comunitárias. Por exemplo, o manejo florestal foi, por muitos anos, visto como uma 
atividade masculina e machista, tanto entre produtores florestais familiares, como profissionais da 
engenheira florestal. Esse cenário vem mudando, comunidades tradicionais e seus parceiros estão 
se empenhando para estimular o envolvimento das mulheres na tomada de decisão referentes às 
melhorias das cadeias de valor de produtos florestais. Desde 2012, o Instituto Floresta Tropical 
(IFT) tem atuado com o fomento ao manejo florestal comunitário em seis reservas extrativistas da 
Amazônia. Na perspectiva de aumentar a participação das mulheres, o IFT tem monitorado, por 
meio de observação participante e entrevistas individuais, como as comunidades estão 
incorporando conceitos de participação de gênero nas atividades produtivas locais. Participação 
assume, pelo menos, três dimensões: acesso à informação e preparação em pé de igualdade para a 
tomada de decisão que reflete na vida da família e da comunidade; direito de ser ouvida nos 
encontros e momentos chave de tomada de decisão; boa vontade dos demais participantes em 
ouvir, discutir e deliberar as e alternativas propostas pelas mulheres. As funções executadas pelas 
mulheres refletem diretamente na qualidade e entrega da produção ao comprador. As mulheres 
estão envolvidas desde a preparação para a colheita ao beneficiamento dos produtos florestais. 
Mas é preciso se esforçar ainda mais. É evidente que a mulher tem papel importante nas atividades 
produtivas, mas é o homem que ainda aparece como o protagonista.  
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