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Esse estudo se concentra no Brasil, Colômbia, e Peru e 
analisará intervenções que obtiveram sucesso no 
envolvimento de mulheres para melhorar o equilíbrio de 
gênero ou que abordaram lacunas de gênero na 
conservação e desenvolvimento sustentável. 

O estudo é liderado pelo Centro Internacional de Pesquisa 
Florestal (CIFOR) em parceria com a Pontifícia Universidade 
Javeriana da Colômbia e a Pontifícia Universidade Católica 
do Peru com financiamento do Programa ASL, liderado pelo 
Grupo do Banco Mundial.

Os estudos de caso selecionados ilustram abordagens e 
estratégias que:

ampliaram a participação e tomada de decisões por 
mulheres nas iniciativas de conservação e 
desenvolvimento;

fortaleceram o acesso e controle dos recursos 
naturais pelas mulheres; 

aumentaram o acesso das mulheres aos benefícios 
socioeconômicos dos recursos naturais.

Esses casos foram selecionados em coordenação com 
as equipes do ASL e de seus projetos nacionais nos três 
países.

OS ESTUDOS DE CASO

SOLUÇÕES 
DE MULHERES 
para a conservação e 
desenvolvimento 
sustentável da Amazônia

O estudo Soluções de Mulheres para a 
Conservação e Desenvolvimento 
Sustentável da Amazônia foi solicitado 
pelo Programa Paisagens Sustentáveis 
da Amazônia (ASL por sua sigla em 
inglês), com o objetivo de desenvolver 
uma estratégia para:

Abordar lacunas de gênero;

Promover uma participação mais 
equitativa de mulheres e homens no 
programa e nos seus projetos nacionais; 

Melhorar as intervenções de 
conservação e desenvolvimento 
sustentável sensíveis as questões de 
gênero na região. 

SOBRE O ESTUDO



Com base nesses casos o estudo identificará as 
condições propícias que levam à inclusão de 
mulheres; descreverá as lições aprendidas; e detalhará 
estratégias usadas pelos grupos locais para superar 
desafios e abordar os fatores subjacentes que 
contribuem para as lacunas de gênero.

Para sintetizar as principais conclusões, a equipe do 
CIFOR facilitará workshops nacionais de validação 
com representantes das comunidades dos estudos de 
casos e especialistas locais. Nos estágios finais das 
atividades planejadas, um Workshop Trinacional de 
Mulheres reunirá mulheres que representam os casos 
em destaque. Isso proporcionará uma plataforma para 
troca de conhecimento e aprendizagem compartilhada, 
bem como uma oportunidade para fortalecer 
recomendações estratégicas.

Fique atualizado em: cifor.org/womensolutions (em breve)

COLÔMBIA

BRASIL
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Associação para o Desenvolvimento Integral e 
Sustentável da Perla Amazônica (ADISPA) (Putumayo) 

Acordos de conservação, restauração, e não 
desmatamento com famílias camponesas do 
departamento de Guaviare (Guaviare)

Associação dos Catadores de Castanha da 
Reserva Nacional de Tambopata (ASCART) 
“Os Pioneiros” (Madre de Dios)

Uma estratégia para incorporação da 
perspectiva de gênero no Parque Nacional 
Yanachaga-Chemillén (Pasco)

COLÔMBIA

PERU

Acordo de Pesca no Rio Tupana (Amazonas)

Grupo Teçume da Floresta (Amazonas)

BRASIL

Usaremos múltiplos métodos para esse estudo, 
incluindo:

Entrevistas semiestruturadas com 
informantes-chave;

Entrevistas com grupos focais de 
especialistas locais; 

Diálogo facilitado em workshops para 
documentar experiências de diversos grupos de 
mulheres e homens envolvidos nessas iniciativas. 

Todas as atividades relacionadas ao estudo estão sendo 
implementadas de acordo com os protocolos de 
biossegurança COVID-19 nacionais, regionais e locais; 
com protocolos rígidos de distanciamento social, uso de 
máscaras, e desinfecção das mãos. Se necessário, os 
métodos de coleta de dados serão adaptados para garantir 
a saúde e segurança de todos os participantes. Isso inclui 
modificações para mídia virtual e mecanismos remotos. 

MÉTODOS

O Programa Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL, por sua sigla em inglês) é um programa 
financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF, por sua sigla em inglês), com o objetivo de 
proteger a biodiversidade de significância global e implementar políticas para promover o uso 
sustentável da terra e a restauração da cobertura vegetal nativa na região amazônica. Os projetos 
nacionais do ASL no Brasil, Colômbia, e Peru, são liderados pelos Ministérios do Meio Ambiente dos 
países e estão sendo implementados em colaboração entre entidades públicas e privadas. O Grupo 
do Banco Mundial (agência líder), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e 
o Fundo Mundial para a Natureza (WWF, por sua sigla em inglês) atuam como agências de 
implementação, fornecendo apoio e supervisão. Um projeto de coordenação regional implementado 
pelo Banco Mundial oferece assistência técnica e oportunidades de gestão de conhecimento aos 
países participantes.

Sobre o Programa ASL Para obter mais informações, entre 
em contato com Peter Cronkleton, 
líder do Estudo de Soluções de 
Mulheres para a Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável da 
Amazônia através do email 

p.cronkleton@cgiar.org

Apoiado por: 


