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INTRODUÇÃO
No presente artigo enfatiza-se à economia doméstica do babaçu no povoado Canto da
Capoeira, localizado na zona rural do município de Vargem Grande - MA. Este município teve no
início de sua povoação o lugar chamado Fortaleza, logo após Manga do Iguará, onde hoje se
localiza a cidade de Nina Rodrigues pertencente a micro-região de Itapecuru Mirim, que segundo o
IBGE (2010):
Foi elevada à categoria de vila em 1833. A freguesia de São Sebastião de Manga do
Iguará foi criada dois anos depois. Já em 1843 a vila foi transferida para o lugar Olho
d’água, no mesmo município e posteriormente para Vargem Grande.

Essa antiga Vila da Manga do Iguará, hoje tem nome de Nina Rodrigues, que segundo o
IBGE (2010), no século XIX, era distrito de Vargem Grande e foi lá que nasceu a Revolta da
Balaiada.
Hoje Vargem Grande possui como base econômica a agropecuária, com destaque para o
rebanho bovino, bem como a produção de arroz, milho, feijão e mandioca, além da atividade
extrativa de babaçu.
No povoado Canto da Capoeira, as famílias das tem como fonte de renda a quebra do
coco babaçu, sendo que esta possui inúmeras dificuldades quanto ao acesso aos babaçuais, que
serão explanadas neste trabalho. Destacar-se ainda que essas famílias vivem da roça, que por sua
vez, não é muito produtiva, dando destaque para uma casa de farinha construída no local, com
ajuda de empréstimos.
Essas dificuldades são agravadas pelas condições precárias da educação à qual os filhos
dos agricultores estão submetidos, sendo que existe apenas uma única escola, feita de palha
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construída pelas próprias moradoras, que no período de chuvas, desaba e elas são obrigadas a
levantá-la. Além disso, essas famílias recebem benefícios do governo, como a bolsa família, mas que
não é o suficiente tendo em vista as condições sociais em que vivem.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa teve caráter descritivo, que facilita descrever as características de determinada
população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, pautada no método
qualitativo. Para realizar a presente análise, desenvolveu-se uma pesquisa de campo no povoado
Canto da Capoeira, a partir de três etapas: a) levantamento bibliográfico sobre a comunidade; b)
observações in loco, com levantamento fotográfico, com intuito de coletar dados do povoado e;
aplicação de oito questionários como amostra e realização de entrevistas informais. A análise
presentemente proposta se justifica porque comunidades rurais e até pequenas cidades no interior
do Estado do Maranhão vivem até hoje, pleno século XXI, situações de extrema dificuldade e
miséria agravadas devido às condições precárias na educação, nos serviços ligados à saúde, na
infra-estrutura (água, saneamento básico, luz) etc. com suas relações econômicas determinadas
predominantemente por atividades agroextrativistas.

OBJETIVO GERAL
Esta pesquisa teve como objetivo analisar a economia doméstica do babaçu no povoado
Canto da Capoeira que fica localizado na zona rural de Vargem Grande, município maranhense que
tem sua economia centrada na criação de gado bovino, bem como na produção de arroz, milho,
feijão e mandioca, além da atividade extrativa de babaçu.

BABAÇU: FONTE DE RENDA E DE SUSTENTO PARA SUBSISTÊNCIA

Conhecido cientificamente como Orbignya phalerata (sinônima: Atleta martiana, orbigya
speciosa), da família Arecáceas (sinônimo: Palmas, palmae), e mais conhecido como babaçu,
bagaçu ou coco-de-macaco. O babaçu é um tipo de palmeira que pode atingir 20 m de altura,
Estipe característico por apresentar restos das folhas velhas que já caíram em seu ápice. Folhas com
até 8 m de comprimento, arqueadas, das folhas obtém-se as palhas, que é usada na construção de
casas. Já as Flores são creme-amareladas, aglomeradas em longos cachos. Cada palmeira pode
apresentar até 6 cachos, surgindo especificamente de janeiro a abril (GOMES, 1972).
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De acordo com a ASSEMA (Associação em Áreas de Assentamento no Estado do
Maranhão, 2007), os seus frutos são divididos em partes, sendo que a primeira chamada epicarpo
(camada externa e fibrosa), a segunda parte conhecida como mesocarpo (camada abaixo do
epicarpo, rica em amido) e a terceira parte chamada de endocarpo (onde se alojam as amêndoas e
de onde se tem o segundo melhor carvão vegetal em calorias). Os cocos são ovais, alongados, de
coloração castanha, esses tipos de frutos são encontrados no Maranhão principalmente nos meses
de agosto a janeiro, a partir desses frutos podem ser feitos a farinha, alimentos para animais,
remédios, bebidas; a partir das sementes extrai o óleo útil para cozinhar e produz sabões. O fruto
do babaçu é um coco pequeno, quando maduro começar a cair entre os meses de agosto a
novembro e continua caindo até chegar à temporada de chuva, onde serão coletados e
transformados em carvão.
O babaçu é uma das mais importantes representantes das palmeiras brasileira, sem falar que
serve de fonte de renda e sustento para muitas famílias. O babaçu se destaca entre as demais
palmeiras graças a sua beleza de estrutura que lhe é característica e seu valor de aproveitamento
para economia e subsistência. As plantas do babaçu têm mais facilidades de se desenvolver em
ambientes de clima quente, como é o caso, dos estados do Maranhão, Piauí, Mato Grosso e
pequenas áreas isoladas dos estados do Ceará. Atualmente, no Brasil, encontram-se vastos
babaçuais espalhados ao sul da Bacia Amazônica, onde a floresta úmida cede lugar à vegetação
típica dos cerrados.
A atividade de coleta do babaçu sempre esteve presente no cotidiano das famílias das
regiões do Norte e Nordeste do Brasil, sendo principalmente executada por mulheres. Essa
produção de babaçu é realizada principalmente por comunidades pequenas, podendo ressaltar que
são habitadas por famílias carentes que tem o babaçu como principal fonte de renda e sustento. No
Maranhão mais precisamente, a extração do babaçu, é de grande importância economicamente para
inúmeras famílias que dependem dele para se manter. Conhecidas mundialmente como as
quebradeiras de coco, essas se organizam em cooperativas a fim de terem seus produtos
comercializados e legalizados.
O principal produto extraído do babaçu e que possui valor de mercado, são as amêndoas
contidas em seus frutos. Em algumas regiões é praticamente o único sustento de grande parte da
população maranhense interiorana sem terras das regiões onde ocorre o babaçu. E esse trabalho é
transferindo de mãe para filha, todas contribuindo para renda da família. Uma história marcada de
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lutas e conflitos, a produção se da principalmente no sul do Maranhão, ao norte do Tocantins e no
estado do Pará. Encontra-se no sul Maranhense, inúmeras famílias de agricultores familiares que
vivem da produção do babaçu.
No entanto as quebradeiras de coco enfrentam inúmeras dificuldades para o acesso aos
babaçuais, geralmente atravessam cerca para chegar ao seu destino, pois a maioria das palmeiras se
localizam em terras de fazendeiro. Isso tudo impulsionou o aparecimento de organizações em defesa
dessas mulheres, com destaque para, o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco
Babaçu (MIQCB), uma articulação das quebradeiras de coco babaçu dos estados do Piauí,
Maranhão, Tocantins e Pará que foi articulado no ano de 1991, quando foi realizado o 1º Encontro
Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, em São Luís do Maranhão.
Do ponto de vista de Rego e Andrade (2006), o MIQCB constitui uma organização de
mulheres camponesas que se aglutinam a partir de critérios de lutar em defesa do meio ambiente,
com a proposta do agro-extrativismo do babaçu: de preservar e de livre acesso aos babaçuais,
estabelecida e, muitos casos a partir de luta de caráter político-judiciais como no caso da
construção de uma proposta de legislação especifica - Lei Babaçu Livre.
. Em muitos casos, esses objetivos são garantidos por meio de lutas de caráter
político-judicial, a exemplo da construção de uma proposta de legislação específica – a Lei do
Babaçu Livre –, o que tem representado uma grande conquista para as quebradeiras de coco e suas
agremiações, visto que o livre acesso aos babaçuais representa uma conjuntura indispensável para
as quebradeiras de coco, pois garante até certo ponto a manutenção das famílias.
Assim, considera-se o babaçu um produto extremamente ligado á economia da população
interiorana do estado do Maranhão e serve como principal meio de subsistência das famílias. Por
outro lado o processo de liberação do acesso aos babaçuais como é chamado pelas quebradeiras,
proporcionou uma maior autonomia, e uma maior responsabilidade em relação à preservação
ambiental.

A LUTA DAS QUEBRADEIRAS DE COCO PELO ACESSO AOS BABAÇUAIS
Os babaçuais do Maranhão estão localizados em região dominada pelo cerrado, áreas de
cocais presente também na baixada maranhense, entretanto essas áreas estão sendo desmatadas em
grande escala, reduzindo-se assim as atividades das famílias que têm como principal fonte de renda
o babaçu, além de ameaçar a identidade das quebradeiras de coco babaçu.
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Nos estados do Maranhão e Tocantins as mulheres já conseguiram a aprovação das leis
municipais que permitem o livre acesso aos babaçuais bem como a sua preservação (ASSEMA,
2003).
Frente ao problema do desmatamento das palmeiras, as quebradeiras de coco tem se
organizado na tentativa de inibir a derrubada de palmeiras e na sensibilização quanto à preservação
dos babaçuais. Contando com o apoio do MIQCB que elaborou e discutiu o projeto chamado de
Lei do Babaçu Livre, além do apoio da ASSEMA segundo ASSEMA (2003), as quebradeiras de
coco vão além apresentando o projeto Leis do Babaçu Livre, a câmara dos deputados federais,
com o intuito de tornar livre o acesso aos babaçuais.
O MIQCB como já foi fomentado, abrange os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e
Pará, que com a parceria da ASSEMA, organização que foi criada no Maranhão pelas lideranças
sindicais de São Luis Gonzaga, Lago do Junco, Esperantinópolis e Lima Campos, articula a luta
pelo acesso aos babaçuais.
No que se refere às Leis Municipais criadas para garantirem o acesso aos babaçuais,
Dantas (2004), afirma que:
As leis também proíbem as derrubadas, os cortes de cachos e o uso de herbicidas.
Para as mulheres que sobrevivem da quebra do coco, garantir o acesso e a
preservação dos babaçuais vai muito além da fonte de renda. Significa manter vivas
suas tradições e o equilíbrio com o meio ambiente, já que o babaçu acaba impedindo
que suas paisagens se transformem apenas em capinzais para o gado.

Essa luta das quebradeiras de coco babaçu no Maranhão, corresponde ao impasse com os
fazendeiros, onde estes impedem que elas entrem em suas propriedades para colher o coco babaçu
ou ainda limitam a entrada delas. Que segundo Dantas (2004):
Há ainda os que simplesmente derrubam as árvores e envenenam as pindobas (assim
são chamadas as palmeiras em fase de crescimento). A alegação está sempre
relacionada à necessidade de expandir o pasto para o gado.

Entretanto, a Lei do Babaçu Livre já conseguiu a permissão da entrada das mulheres para
coleta de coco em propriedades públicas e privadas em alguns municípios. Ressalta-se ainda o
modo de como essas mulheres tem acesso ao babaçu, muitas das entrevistas realizadas em Canto
da Capoeira, Vargem Grande – MA, mostra a dificuldade de como que os moradores retiram o
coco da palmeira e ainda carregam aproximadamente 30 kg dentro de um “cofo”, feito com palha
da palmeira, trazendo sérios danos para coluna dorsal, além do machado com que retiram a
amêndoa, que de acordo com os relatos das quebradeiras, trouxeram vários acidentes.
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Com todas essas dificuldades essas mulheres lutam a favor dos seus direitos de trabalhar
com dignidade, sem exploração, tendo livre acesso aos babaçuais, sempre ressaltando o seu dever
de preservar esse bem natural, além de cumprir com orgulho a sua identidade de quebradeira de
coco.
O babaçu é a principal fonte de renda das quebradeiras de coco em diversas localidades do
Maranhão, a exemplo do Povoado Canto da Capoeira no município de Vargem Grande, onde a
base da renda das famílias encontra-se no extrativismo do babaçu, sendo que a amêndoa do coco
babaçu é retirada e vendida para comerciantes locais, por um preço muito baixo (0,90 centavos o
Kg), comparado com as dificuldades que esse povoado enfrenta.

RESULTADOS PRELIMINARES
O povoado Canto da Capoeira fica localizado na zona rural do município de Vargem
Grande, no estado do Maranhão entre as coordenadas (S 03°33’41,9’’ e WO 43°50’00,5”), as
margens da rodovia Br-222. A propriedade pertencente à comunidade em questão possui cerca de
100 ha, adquirido por uso capião (adquirido pelo uso, pela posse, pela aquisição da propriedade
em decorrência do lapso temporal) de um fazendeiro local que os abrigava em suas terras. Até
2005 o povoado dispunha de 30 famílias, entretanto até no final de 2009 o povoado apresentava
cerca de 13 famílias, que vivem do sistema de cultivo de roça, além de programas de
assistencialistas do Governo Federal (bolsa escola, família) pela pouca fertilidade no solo nota-se
uma queda na produção do arroz.
Dentre outros problemas que o povoado apresenta pode-se citar: corte do coco babaçu por
muitos fazendeiros que utilizam das áreas dos babaçuais para a pecuária, principal produto de
extrativismo (Figura 1); pesca em pequena escala; falta de apoio na saúde; péssimas condições para
a educação na comunidade; falta de apoio técnico.
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Figura 1: Babaçual – Vegetação típica da área de estudo.
Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2009.

Durante a pesquisa em campo foram aplicados 8 questionários que contemplasse algumas
questões e suposições que sobre a realidade e a economia doméstica dos moradores do povoado
Canto da Capoeira. Dentre as questões básicas se destacam as de cunho social, econômico e
ambiental.
A faixa etária dos moradores entrevistados varia entre 20 a 60 anos de idade, dentre eles a
maioria cursou somente o ensino fundamental e apenas uma pessoa entrevistada é analfabeta. Os
moradores entrevistados vivem no povoado acerca de 30 anos, trata-se de uma comunidade
tradicional, originada de uma única família. As algumas das famílias atuais que mudaram para o
povoado sofriam conflitos territoriais com fazendeiros que não permitiam a entrada em suas
fazendas para colher o coco babaçu (Figura 2), outras pessoas casaram-se com moradores de
outros povoados ou compram um terreno próprio em outro lugar.
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Figura 2: Coco Babaçu.
Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2009.

Com já foi mencionado anteriormente à renda é a advinda de programas governamentais
(Bolsa Família, Auxilio Maternidade e Bolsa Escola) que garantem a manutenção das famílias em
determinados meses do ano; fazem roça, entretanto devido ao solo ser pobre em fertilidade a
produção é mínima, ocorrendo à necessidade da compra de alimentos no comercio local; produzem
farrinha para comercialização e pescam no riacho mais perto; porém o babaçu destaca-se deles,
pois é dele que se obtém o óleo, a mesocarpo usando como massa para fazer mingau, o carvão
vegetal (Figura 3), a cobertura da casa (Figura 4), os cestos feitos da palha e outra hora até
sabonete. No babaçu a família toda trabalha, obtém por dia em torno de 5 a 10 kg na quebra do
coco, porém o preço atual (0,90 centavos) não satisfaz e recompensa o trabalho gerado, pois
ocorrem acidentes e a distância para colher os melhores cocos são grandes.
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Figura 3: Produção de carvão com a casca do Coco Babaçu.
Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2009.

Figura 4: Cobertura das casas feito da palha da palmeira do Babaçu.
Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2009.
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Além da distancia dos babaçuais com amêndoas melhores, é marcante ainda a presença de
conflitos gerados por proprietários de fazendas que não deixam fazerem colheita dos cocos na suas
áreas, não possuem apoio tecnológico, que ajudaria na quebra e também sofrem com o corte da
palmeira, os atuais instrumentos de trabalho para quebra são o machadinho e o porrete (Figura 5).

Figura 5: Instrumentos de trabalho utilizado pela quebradeira de coco babaçu.
Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2009.

A maioria das quebradeiras de coco babaçu é associada a sindicatos e associações rurais
(Associação Rural e Comunitária do Povoado Canto da Capoeira), porém não possuem
conhecimento do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB). Não
existe nenhum investimento para a produção do artesanato produzido a partir da palha ou talo do
babaçu por órgãos públicos, empresas ou fábricas, não foi constatada a presença de investimento
ou procura por estrangeiros ou outros estados pelo coco babaçu.
Dentre as observações iniciais foi possível constatar que existe uso comum dos babaçuais e
forte luta das mulheres contra os grandes fazendeiros no acesso das palmeiras, e acesso a terra.
Porém é necessário urgentemente a presença de políticas públicas, tanto na educação, saúde,
sensibilização ambiental e investimento tecnológico para melhor qualidade da economia domestica
no povoado Canto da Capoeira.
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