A partir das reuniões de apreciação do relatório de auto avaliação
das dos Padrões Sócio Ambientais de Salvaguardas no Sisa, se
identificou

a necessidade da incorporação mais incisirva da

temátiva de gênero na política de incentivo a serviços ambientais..
Em consulta participativa e democrática entre Sociedade Civil
Organizada e Governo, inicia-se a construção do GT Mulheres com
arranjos por regionais.
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“As garças voam em bandos e em forma de
triângulos, quando estão migrando de um
lugar para outro. E o mais engraçado nisso é
que quando a garça que está na frente cansa
ela troca de posição com a última… Isso que
se chama de trabalho em EQUIPE.” – Paulo
Batista dos Santos
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Apresentação
Com a criação da chamada Política de Valorização do Ativo Ambiental
Florestal, o Estado do Acre investiu no incentivo de cadeias produtivas
sustentáveis e estabeleceu políticas públicas que garantem e protegem a
floresta em pé, em uma sustentabilidade não somente ambiental, mas
também ética, cultural, econômica, política e social.
Como parte dessa política, o SISA (Sistema de Incentivo a Serviços
Ambientais) se baseia em princípios e objetivos construídos para o
fortalecimento de um mercado para a preservação dos diversos serviços e
produtos ecossistêmicos. Para a construção desse modelo, o documento do
anteprojeto de lei foi submetido a consulta por mais de 174 pessoas
diretamente dentre elas indígenas, produtores rurais, extrativistas, técnicos
de organizações internacionais, nacionais, locais, de governos e ONGs.
Todas as recomendações foram coletadas, sistematizadas e debatidas para
contribuírem na construção final da lei.
Em consonância com os procedimentos adotados na lei do SISA, se
faz necessária a consulta com os atores chave para coleta de subsídios
referentes a criação de subprogramas no âmbito do programa ISA Carbono
no estado do Acre. E para garantir a participação social na política de
incentivo a serviços ambientais foi criado no âmbito do SISA a Comissão
Estadual de Validação e Acompanhamento (CEVA) instituída por meio do
Decreto N° 4.300, de 18 de julho de 2012.
A Ceva é a instância do Sisa para a garantia do controle social sobre o
Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais. Premindo a participação e
transparência no acompanhamento constantes da sociedade acriana sobre
os rumos do Sisa e seus Programas, tendo sua atribuições estabelecidas em
lei. Entretanto, por ser este um caminho democrático, surgem temas sui
generis que precisam ser bem melhor discutida de forma específica e
conceituada. Daí surgem as necessidades em formar Grupos de Trabalhos
específicos, como no caso das mulheres, para que o diálogo seja mais
estreito e direto.
E, principalmente para reconhecer o protagonismo e autonomia destas
mulheres no relevante papel de prestadoras de serviços ambientais
desempenhados no cotidiano de suas atividades na floresta, como elas
mesmas se denominam as cuidadoras da natureza e sentem-se parte dela
por usar seus recursos para a alimentação, saúde, sustentabilidade da família
e conservação da natureza para a manutenção de uma qualidade de vida
digna em prol de uma segurança de direitos para as gerações futuras.
E foi assim que essa demanda de construção de um GT Mulheres do
SISA foi surgindo pelas próprias mulheres que se sentiram um pouco
desprestigiadas pelos homens que não repassavam a contento as

informações e também pela lacuna encontra na incorporação da política de
gênero no Sisa, talvez dada a complexidade do tema.

Reunião Preparatória
No dia 24 de setembro, na sede da Rede Acreana de Mulheres e Homens, reunimos
as equipes envolvidas nos trabalhos de construção do Grupo de Trabalho de Mulheres
do SISA. Um momento de suma importância antes de entrarmos em campo, visto que
as orientações sobre abrangência, número de pessoas, metodologia e método
propiciou o nivelamento do discurso e a forma de abordagem conforme as etnias,
grupos e o contexto de cada região.

Área de Abrangência

Da Mobilização
Tendo em vista que a RAMH e o IMC têm trabalhos de ação continuada em
todas as regiões do Estado, facilitou muito o contato com as mulheres.
Na oportunidade, otimizamos o tempo aproveitando os eventos da
SEPMulheres para informa-las sobre datas de nossas reuniões, visto que estavam
em processo de preparação das Conferências Regionais de Políticas para as
Mulheres. Houve sucesso nos dois momentos de mobilização.

Dos Apoios e Parcerias
O apoio e parceria da SEPMulheres na região do Juruá e do Grupo de
Mulheres Indígenas Artesãs, foi de fundamental importância para a realização
plena dos dois eventos que ocorreram na cidade de Cruzeiro do Sul.

Do Roteiro Metodológico
A Oficina
sobre mudanças climáticas globais, florestas, serviços
ambientais e sistema estadual de incentivos a serviços ambientais do Acre-SISA,
teve como objetivo geral estabelecer instrumentos para construção de estratégia
que visem a incorporação do enfoque de gênero nas políticas públicas do SISA no
Acre, fortalecendo o conhecimento e as ferramentas para implementar as atividades
e ações futuras, visando melhorar a sustentabilidade dos sistemas de produção do
estado e a conservação das florestas, com equidade e eficiência.

Explorando o Roteiro Metodológico – 1ª. parte
Compreensão sobre as mudanças climáticas – causas e efeitos
O Conteúdo da discussão possibilitou uma introdução clara e concisa do
tema central da oficina, em uma linguagem adequado ao público alvo, levando a
questionamentos e depoimentos interessantes sobre as causas e efeitos das
mudanças climáticas nos últimos tempos no cotidiano de seus territórios.

Identificando a percepção sobre mudanças climáticas e impacto nos
trabalhos das mulheres
Com base no item acima, foi possível utilizar a linha do tempo para
identificar esses impactos de forma que a visualização do escrito por elas
ampliasse a roda de conversa e a reflexão real sobre o tema em pauta.

Compreender a política do SISA e quais são os seus benefícios
Foi neste momento que as mulheres sentiram-se prontas para um
propósito de contribuir e receber da política do SISA, visto que colocaram que
são as guardiãs da floresta. Para esse momento muito delicado, seria de fato
necessário as duas etapas acima. Contudo, isso deverá ser mais exemplificado
no planejamento estratégico.

Explorando o Roteiro Metodológico – 2ª. parte
Compreendendo os pilares sobre uma boa governança e como o GT
participa como mecanismo de Governança no SISA

Entender a necessidade de se ter um GT mulher e compreender a
estratégia de composição

Momentos do 1º. Encontro e das oficinas

1º. Momento: Dia 28 de setembro tivemos nossa participação no Encontro de
Mulheres Indígenas Artesãs, com o apoio da SEPMulheres, quando tivemos a
cessão de uma tarde para explicarmos sobre mudanças climáticas, SISA e seus
beneficiários.
Na sequência, o assunto foi sobre o GT e sua criação. Após indagações,
desabafos e depoimentos, sugerimos um trabalho de grupo, formando três grupos
para refletirem e debaterem sobre as três possibilidades, sendo a 1ª. Formar um GT
APENAS DE MULHERES INDÍGENAS; 2ª. Um GT com mulheres indígenas e não
indígenas e 3ª. Ampliar e fortalecer a participação das mulheres indígenas no GT
Indígena do SISA e depois apresentadas em plenária.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Queremos que seja
fortalecido o GT
Indígena e com
igualdade de
gênero; Realizar
oficina informativa
sobre o SISA nas
comunidade.

Ser inserida com as
mulheres
ribeirinhas e outras;
Substituição das
mulheres indígenas
que compõem o GT
e não participam.

Criação de um GT
de Mulheres
Indígenas.

Após os trabalhos de grupo para reflexão às questões orientadoras, foram
para a plenária que por votos decidiram participar do GT Mulheres Indígenas e não
Indígenas. Isso porque cada grupo escolheu uma das questões e a decisão teria

que ser a maioria por apenas uma das questões. Prevaleceu o consenso e, como
encaminhamento, a decisão de que a 1ª. Oficina sobre o GT com mulheres
indígenas, agricultoras e extrativistas seria na 2ª. Semana de outubro.

2º. Momento – No dia 16 de outubro, na cidade de Cruzeiro do Sul ocorreu a
oficina entre as mulheres indígenas e mulheres rurais extrativistas e agricultoras
das Regiões do Juruá e Tarauacá Envira.

Grupos de mulheres indígenas e produtoras rurais

Mulheres decidindo e votando

Missão cumprida

3º. Momento – No dia 23 de outubro, na capital Rio Branco, realizamos a oficina
com as mulheres extrativistas e agricultoras do Alto Acre, Baixo Acre e Purus.

Grupo de Mulheres Extrativistas

Grupo de Mulheres Produtoras Rurais (camponesas e agricultoras)

Grupo de Mulheres Agricultoras

Nomes definidos e votados

As dinâmicas para descontração, conhecimento e reflexão sobre o
tema
Vale a pena falar separadamente sobre as dinâmicas que foram utilizadas de
forma lúdico pedagógica proporcionando descontração entre os participantes,
visto ser um grupo misto, objetivando reflexão sobre o roteiro metodológico
da oficina, bem como seu propósito na construção do GT.

1º. Momento

2º. Momento

3º. Momento

Dos Trabalhos de Grupo
O grupo também refletiu sobre a necessidade de ser realizado um trabalho
mais integrado e articulado entre as mulheres de diversos segmentos que
vivem e usam da floresta e outros territórios de conservação do Estado do
Acre, interagindo com os órgãos afins para o nivelamento do discurso em prol
de um único objetivo que são os propósitos do SISA. As participantes
conversaram e sugeriram propostas, o grupo discutiu e aprovou os seguintes
encaminhamentos a partir da questão: “Por que é importante um GT
Mulheres no SISA?”

1º. Momento
Grupo 1

Grupo 2

Porque dentre inúmeros motivos, as
mulheres
precisam
estar
mais
representadas e mais informadas sobre
as políticas públicas para que possam
lutar melhor por seus objetivos e sonhos,
sendo a mulher mais criativa, organizada,
participativa, persistente e responsável.

Porque as mulheres têm direitos e
igualdade de qualidade no meio social;
porque
precisamos
garantir
nas
políticas públicas os direitos das
mulheres; porque somos parte desse
processo e precisamos garantir a
divulgação do trabalho junto as nossas
comunidades.

2º. Momento
Grupo 1
Porque o governo perde a credibilidade
se não envolver as mulheres no processo
de governança e as mulheres perdem a
oportunidade de ampliar e consolidar
iniciativas produtivas e gestão ambiental.

Grupo 2
Porque temos o direito de participar na
construção de políticas para mulheres
que habitam o campo e a floresta; o
governo se fragiliza sem a participação
das mulheres; as mulheres perdem a
oportunidade de estarem no processo
de discussão; fortalece a luta das
mulheres; lutamos por ter voz e voto;
construção de um projeto feminista,
popular e agroecológico; preservação e
resgate da cultura camponesa dentro do
SISA

RESULTADOS ALCANÇADOS

Formação do GT Mulheres do SISA

Por Região

Em números

GT MULHERES DO SISA
20%
30%

Indígenas

30%
20%

Extrativistas

Agricultoras

Florestais

PRÓXIMOS PASSOS
Definição dos órgãos governamentais
afins que irão compor o GT MULHRES
DO SISA

1º. Encontro e Oficina de Planejamento
do GT MULHERES DO SISA a ser
realizado na 2ª. Semana de fevereiro de
2016

Referência
ACRE Decreto Lei N. 2.308, de 22 de outubro 2010, Cria o Sistema Estadual
de Incentivos a Serviços Ambientais – SISA, o Programa de Incentivos por
Serviços Ambientais – ISA Carbono e demais Programas de Serviços
Ambientais e Produtos Ecossistêmicos do Estado do Acre.
Documento Base para o processo de construção de subprogramas no âmbito
do Programa ISA Carbono/SISA ACRE – Companhia de Desenvolvimento e
Serviços Ambientais-CDSA, Acre, Novembro de 2014.
Acre, Brasil, Agosto de 2013 - Manual de Monitoramento das Salvaguardas
Socioambientais de REDD+ no SISA.

“Construir um GT de Mulheres é a nossa
oportunidade de conhecer mais sobre o SISA
e de mostrar que sabemos cuidar da floresta
e conservar nossos territórios para nossa
futura geração.” Conversas durante os
trabalhos de grupo
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