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 • O que é gênero? Gênero refere-se aos atributos econômicos, políticos e culturais associados a ser um homem ou uma mulher. Esses 
atributos variam entre países e dentro deles e podem mudar ao longo do tempo. Os papéis de gênero são as tarefas socialmente definidas, 
responsabilidades e comportamentos que são considerados adequados para homens e mulheres em uma determinada comunidade. É 
importante compreender a complexidade dos papéis de gênero, pois isso resulta na identificação de oportunidades para melhoria do manejo 
florestal e para a construção de uma maior equidade. Negligenciar as diferenças entre os sexos pode resultar em avaliações incorretas dos 
tradeoffs (perdas e ganhos) e efeitos das políticas nas comunidades das florestas1.

 • Gênero influencia o manejo florestal. O gênero influencia os papéis dos indivíduos no manejo florestal, seu acesso às florestas e como eles 
usam os recursos florestais1. Existe uma variação incrível de tipos de produtos florestais não-madeireiros (PFNM) entre países e dentro deles, 
e dos estágios de produção nos quais homens e mulheres estão envolvidos. Por exemplo, no sul da Etiópia, são principalmente as mulheres 
que cortam e coletam a goma de olibanum, enquanto no norte e noroeste da Etiópia essas atividades são feitas por homens2. Infelizmente, há 
uma falta de dados em torno da participação das mulheres em muitas atividades florestais, bem como na silvicultura em larga escala, o que 
torna difícil obter uma imagem precisa do seu envolvimento. Isso pode sugerir que o papel das mulheres no setor florestal é invisível e informal, 
levando à mais condições de trabalho e menor remuneração3.

 • As mulheres dependem das florestas para garantir renda e subsistência. De acordo com o Banco Mundial, a metade da renda das 
mulheres de comunidades florestais é proveniente de florestas, enquanto apenas um terço da renda dos homens é derivada das florestas3. A 
pesquisa da Rede de Pobreza e Meio Ambiente (PEN), do CIFOR, constatou que os rendimentos de atividades florestais representam cerca de 
um quinto da renda familiar total para famílias rurais que vivem dentro ou perto de florestas; os homens contribuem mais do que as mulheres 
porque suas atividades geram uma renda enquanto as mulheres estão mais envolvidas em atividades de subsistência. Embora as atividades 
florestais dos homens e das mulheres contribuam para os meios de vida das famílias, existem consideráveis diferenciações de gênero na coleta 
de produtos florestais4.

 • Gênero e tomada de decisão. O manejo florestal tem sido frequentemente considerado um setor dominado por homens, o que torna difícil a 
participação das mulheres no manejo florestal e na tomada de decisões1. As mulheres são frequentemente excluídas da tomada de decisões por 
causa de barreiras sociais, barreiras logísticas, pelas regras que regem o manejo florestal comunitário e pelo viés masculino nas atitudes daqueles 
que promovem iniciativas de manejo florestal comunitário. Estudos recentes sugerem que a participação das mulheres é provável quando há 
instituições menos exclusivas, maiores níveis de educação nas famílias e existe pequena desigualdade econômica entre os gêneros5. A maior 
participação das mulheres nos comitês de tomada de decisões nas instituições florestais comunitárias tem levado a uma melhor governança 
florestal e à sustentabilidade de recursos6,7.

 • Gênero e mudanças climáticas. Em 2007, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) reconheceu que as mudanças 
climáticas terão diferentes consequências para homens e mulheres. As mudanças climáticas têm o potencial de exacerbar as desigualdades 
de gênero e aumentar a vulnerabilidade das mulheres em uma série de maneiras1. Por exemplo, as mulheres rurais que obtêm sua renda de 
florestas terão os seus meios de vida alterados por mudanças que afetam a disponibilidade de recursos. No entanto, a participação ativa das 
mulheres no manejo e conservação de florestas e outros recursos naturais as tornam atores-chave nos esforços de mitigação e adaptação8. 
Enquanto técnicas agrícolas climaticamente inteligentes vão sendo identificadas, elas precisarão ser adaptadas e disseminadas de forma que 
homens e mulheres tenham a oportunidade de adotá-las.
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 • Mulheres e REDD+. É importante considerar a dimensão de gênero nas políticas globais e esquemas de mitigação das mudanças 
climáticas, tais como REDD+. Para permitir o sucesso de REDD+, no campo, no longo prazo, as necessidades diferenciadas de gênero, usos 
e conhecimentos sobre a floresta serão insumos essenciais para a formulação de políticas e para guiar intervenções9. Os riscos potenciais de 
REDD+ para mulheres incluem restrições nas atividadesde subsistência ou acesso à floresta, as quais podem levar a cargas de trabalho maiores 
ou perda de renda, e exclusões de mecanismos de repartição de benefícios10.

 • Mulheres e posse da terra. Possuir bens, como terra ou árvores, reforça a posição das mulheres nas famílias e comunidades11, e lhes fornece 
incentivos para manejar de forma sustentável os seus recursos. No entanto, um foco estreito sobre a propriedade ignora o acesso das mulheres 
a tais recursos e seu uso. Enquanto o conhecimento sobre leis consuetudinárias e de direito de fato são importantes, muito mais foco precisa ser 
colocado nos espaços intermediários aos quais as mulheres têm acesso, espaços estes que estão entre os cultivos e árvores dos homens, ou em 
terras degradadas, onde as mulheres podem coletar lenha ou alimentos silvestres12. O conhecimento sobre a dimensão de gênero nos direitos 
territoriais e de posse da terra existentes levarão a políticas mais eficazes e flexíveis de manejo sustentável que salvaguardam as necessidades de 
vários usuários.

 • Homens e mulheres no manejo florestal sustentável. Existem vários benefícios de envolver homens e mulheres em políticas de manejo 
florestal6. Envolver mulheres na tomada de decisões sobre o manejo florestal em nível da comunidade tem apresentado efeitos positivos sobre 
uma gama de questões do manejo florestal, incluindo a regulamentação de atividades ilegais e da capacidade de grupos comunitários para 
gerenciar conflitos. A inclusão de mulheres nos comitês executivos do manejo florestal e a sua participação efetiva na tomada de decisões 
melhora a governança florestal e a sustentabilidade dos recursos. Em muitas florestas e países, portanto, uma maior equidadede gênero é uma 
das chaves para o manejo florestal sustentável.

 • Abordar as disparidades de gênero em pesquisas. Existem lacunas significativas na pesquisa que visa entender como os papéis 
complementares e responsabilidades de homens e mulheres poderiam aprimorar o manejo florestal sustentável. Essas incluem mais pesquisas 
sobre os tipos de governança que permitem que mais mulheres tomem decisões13, 14, a distribuição de responsabilidades, benefícios e 
informação entre homens e mulheres em grupos mistos, as implicações das reformas sobre os direitos das mulheres às árvores e recursos 
florestais, e os papéis e as contribuições das mulherese dos homens no que diz respeito à ação coletiva e restrições em ambientes florestais. 
Também é necessário um exame mais detalhado dos impactos diferenciados por gênero de processos e políticas globais emergentes, como por 
exemplo, a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Será vital abordar essas lacunas para melhorar as políticas de manejo florestal, em 
particular, para a alocação equitativa de recursos e distribuição de benefícios14.
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