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Fórum Social Mundial/2009

Quebradeiras clamam pela preservação 
e livre acesso aos babaçuais

O MIQCB teve uma participação 
expressiva no Fórum Social Mun-
dial, realizado no período de 27 

de janeiro a 1 de fevereiro de 2009, na 
cidade de Belém/PA. Além de participar 
das diversas atividades, entre a marcha 
de abertura, seminários e oficinas, ati-
vidades culturais, tribunal de mulheres 
contra a exploração capitalista e patriar-
cal, as quebradeiras aproveitaram para 
divulgar sua cultura e seus produtos 
nos estandes da Economia Solidária, da 
Rede de Empreendedoras da Amazônia, 
no acampamento da Via Campesina e na 
tenda do Projeto Nova Cartografia Social 
da Amazônia.

Desde a marcha de abertura do Fó-
rum, as quebradeiras deram o tom de 

sua participação. Foram para as ruas de-
fendendo a preservação e o livre acesso 
aos babaçuais. Nas oficinas e seminários 
denunciaram as violências praticadas 
contra o meio ambiente e contra as fa-
mílias de quebradeiras de coco babaçu 
na região dos babaçuais. Divulgaram 
suas lutas pela reforma agrária, pela 
criação de reservas extrativistas e pela 
preservação dos babaçuais e suas for-
mas de resistência, expressas nos empa-
tes. Condenaram o agronegócio porque 
desperta novos interesses econômicos e 
novas disputas pelos recursos naturais, 
a exemplo do que acontece com as side-
rúrgicas e com a produção de carvão.

No estande da Rede de Em-
preendedoras da Amazônia, 
as quebradeiras divulgaram, 
venderam seus produtos e fi-
zeram contatos comerciais.Quebradeiras na marcha de abertura do FSM

“ Viemos mostrar para o 
mundo a biodiversidade, a 
riqueza dos produtos naturais 
que temos no nosso meio am-
biente e que não é respeitado. 
Os fazendeiros são donos dos 
babaçuais, colocam cerca elé-
trica e eles dizem que a produ-
ção dele é gado” (Nice Macha-
do, tenda da PNCSA).

“Acesso livre implica se-
gurança alimentar, não co-
locar veneno nas pindovas e 
na produção agrícola. Pensar 
em acesso livre é pensar em 
romper com uma estrutura de 
poder que predomina no Ma-
ranhão”. (Maria Alaídes)

Reunião da CNPCT
Durante o Fórum Social Mundial, os membros da Comissão Nacional de Povos 

e Comunidades Tradicionais (CNPCT) estiveram reunidos discutindo o trabalho 
da Comissão criada em 2007, integrada por 15 representantes da sociedade civil e 
15 representantes do governo, com o objetivo de dar visibilidade aos povos e co-
munidades tradicionais. Na reunião foi discutida ainda a “Pesquisa Nacional sobre 
Povos e Comunidades Tradicionais no Brasil: localização, georreferenciamento”, a 
ser realizada em algumas regiões do país. Segundo a representante do MIQCB na 
CNPCT, Maria de Jesus Bringelo (Dijé), nova reunião está prevista para o mês de 
março, para o planejamento da pesquisa.

Encontro de Parceiros da 
ActionAid - Brasil - 2009

A coordenadora geral do MIQCB, 
Maria Adelina, e a assessora Lu-
ciene Figueiredo, participaram 

do 9º Encontro de Parceiros da Action 

Aid – Brasil, nos dias 26 e 27 de 
janeiro, em Belém. O encontro 
teve por objetivos: fortalecer a 
parceria entre a ActionAid Brasil 
e as Organizações Locais e apro-
fundar a reflexão sobre Direito à 
alimentação num contexto de cri-
se econômica e financeira inter-
nacional; o Direito à cidade, num 
contexto de ampliação da violên-
cia urbana e das desigualdades 
sociais; o Direito das Mulheres 

no contexto de crises. Foi também um 
momento de confraternização pelos 10 
anos da ActionAid no Brasil.

Refinaria de biocombustível
Depois de uma semana de Fórum 

Social Mundial, de discussões intensas 
sobre o meio ambiente e a preservação 
dos recursos naturais, as quebradeiras 
de coco são surpreendidas pela notícia, 
veiculada nos meios de comunicação, 
das conversações iniciadas, no dia 09 
de fevereiro, entre o governador Jack-
son Lago e o embaixador da Indonésia, 
Bali Moniaga, para implantar no estado 
uma refinaria de biocombustível, a par-
tir da amêndoa do dendê, com o plantio 
de 500 mil hectares de palma. O investi-
mento previsto é da ordem de 3,5 bilhões 
de dólares.  Estarrecedora notícia, prin-
cipalmente partindo de um governo que 
se apresenta como diferente. Como falar 

de melhoria na qualidade de vida e em 
preservação dos recursos naturais, quan-
do o governo decide trocar todo o nosso 
potencial natural pelo automóvel?. Co-
mo discutir com a SEAGRO sobre uma 
política de apoio ao extrativismo quando 
o mesmo governo planeja plantar 500 mil 
hectares de palma, o que significa dizer 
que será desmatado 500 mil hectares de 
palmeiras do babaçu?. Que idéia de desen-
volvimento é essa que inspira os nossos 
planejadores públicos? Fala-se na geração 
de 125 mil empregos e nós perguntamos 
quantos desempregos esse empreendi-
mento vai gerar? Não vamos ficar caladas. 
Essa é mais uma ameaça a nossa vida que 
teremos que enfrentar com muita luta.
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Preço mínimo para o Babaçu

Editorial

Não vamos nos 
dispersar!

Caras companheiras de coordena-
ção, assessoras e quebradeiras nas 
comunidades, já estamos no segundo 
mês do ano de 2009. E com ele tam-
bém se iniciam as administrações 
dos prefeitos e vereadores eleitos nas 
nossas cidades. Na condição de co-
ordenadora geral do MIQCB, venho 
solidarizar com as companheiras 
quebradeiras de coco e ex-vereado-
ras que não se reelegeram, como a 
Nice em Penalva, na Baixada, a Ma-
ria Alaídes em Ludovico, no Mearim, 
bem como, com as candidatas Euni-
ce, da Reserva Ciriaco em Cidelân-
dia, Beliza  e Socorro no Tocantins. 
Mas também parabenizo a assessora 
Vilma eleita vereadora em Esperanti-
na, Piauí. O momento é também de 
avaliação das nossas ações e fortale-
cimento das mobilizações em prol 
dos nossos direitos e da melhoria de 
vida para nossas famílias em nossas 
comunidades. Visando continuar a 
luta em busca de políticas públicas é 
que a direção do MIQCB e sua equipe 
de assessoria estiveram reunidas em 
dezembro/2008 fazendo o planeja-
mento dos trabalhos para 2009. Uma 
questão está clara: devemos intensifi-
car a pressão nos municípios, cobrar, 
de maneira organizada e coletiva, em 
audiências públicas e reuniões rei-
vindicatórias, dos(as) prefeitos(as) 
e vereadores(as) eleitos(as), as nos-
sas demandas por escolas, estradas, 
energia, postos de saúde, lazer para 
nossas crianças, produção e comer-
cialização, preservação dos babaçu-
ais, aprovação de Leis Babaçu Livre, 
bem como fiscalização para garantir 
o cumprimento das mesmas. Não po-
demos nos dispersar! O município é 
um espaço de conquistas de políticas 
públicas locais e também de efetivar 
políticas estaduais e federais, assim, 
por exemplo, vamos dialogar com as 
diretoras de escolas, as secretarias de 
educação para inserir nossos produ-
tos (mesocarpo, azeite etc) na me-
renda escolar. Vamos concretizar o 
direito já conquistado com o Progra-
ma de Aquisição de Alimentos (PAA). 
Vamos exigir das secretarias de as-
sistência social o fortalecimento nas 
nossas comunidades da Campanha 
de Documentação da Trabalhadora 
Rural e da Campanha de Combate a 
Violência praticada contra a Mulher!

Mulherada, vamos organizar ações 
de pressão e/ou de parcerias com o 
poder público municipal!

Maria Adelina(Dada), coordenado-
ra geral do MIQCB

Cooperativa 
Interestadual

Um dos grandes desafios de 2009 
é a criação da nossa cooperativa 
interestadual, cujas diretrizes 

foram tomadas no final do ano passa-
do, nas oficinas realizadas nos dias 01 
e 02 de dezembro, em São Miguel, com 
a participação das regionais do Tocan-
tins, Pará e Imperatriz, e nos dias 04 e 
05, em São Luís, com a participação das 
regionais do Piauí, da Baixada e do Mé-
dio Mearim. Foi consenso nas duas ofi-
cinas que cada grupo produtivo deve se 
reunir e discutir com suas integrantes 
sobre quem deve se filiar à cooperativa, 
até os encontrinhos regionais. Depois 
de definido, uma lista com os nomes, os 
números de CPF e do RG e endereço de 
cada cooperante deve ser repassada pa-
ra os escritórios regionais do MIQCB.

O Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) definiu os dez produtos 
de extrativismo que terão, a partir 

deste ano, a garantia de preço mínimo, 
prevista na Medida Provisória 432, assi-
nada pelo presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, no dia 27 de maio de 2008. O ob-
jetivo é melhorar a capacidade produtiva 
e de auto-sustentação dos povos e comu-
nidades tradicionais, além de apoiar a co-
mercialização de produtos extrativistas.

Os dez produtos definidos são: a cas-
tanha, o babaçu, a andiroba, a copaíba, o 
buriti, a seringa, a piaçava, a carnaúba, o 
pequi e o açaí. Segundo o secretário de 
Extensão Agroflorestal e Produção Fami-
liar, Nilton Cosson, o estabelecimento de 
preços mínimos vai valorizar os produtos 
e garantir a regulação de mercado.  No 
caso do babaçu o preço mínimo para as 
amêndoas de babaçu de R$ 1,46 foi es-
tabelecido a partir de consultas nas ofi-
cinas com as regionais do MIQCB do To-
cantins, Pará e Imperatriz e outra com a 
ASSEMA e a regional do MIQCB do Mé-
dio Mearim. As oficinas e cálculos foram 

coordenados pela CONAB-Brasília
O governo federal, através da CONAB, 

pode pagar até R$ 0,30 por cada KG de 
amêndoa que a quebradeira vender, des-
de que o preço de venda esteja abaixo dos 
R$ 1,46, ou até R$ 950,00 ao ano, porém, 
para conseguir receber esse subsídio do 
governo federal, pago pela CONAB, a 
quebradeira terá que comprovar com no-
ta fiscal as vendas por ela realizadas, ter 
uma conta bancária onde será depositado 
os valores requeridos e a Declaração de 
Aptdão(DAP). É o momento das quebra-
deiras conversarem com os barraqueiros 
e cooperativas, ou seja, para quem elas 
vendem as amêndoas de babaçu sobre 
como obter as notas fiscais.

Fundo de Apoio ao 
Agroextrativismo

O MIQCB, em parceria com a Co-
operativa dos Pequenos Pro-
dutores Agroextrativistas de 

Esperantinópolis (COOPAESP) e com 
a ASSEMA, está estruturando o Fun-
do Socioambiental das Comunidades 
Agroextrativistas do Babaçu, fruto de 
um contrato de venda entre a COOPA-
ESP e a empresa NATURA. A coopera-
tiva vende mesocarpo de babaçu para 
a Natura e esta, durante três anos, re-
passará à COOPAESP um recurso por 
acesso ao patrimônio genético e conhe-
cimento tradicional.

Reconhecendo que o conhecimento 
de uso do mesocarpo de babaçu per-
tence às quebradeiras de coco babaçu, 
a COOPAESP chamou a ASSEMA e o 
MIQCB para juntos pensar em usar 

parte dos recursos na criação de um 
fundo de apoio a projetos locais.  Para 
trabalhar em 2009 o MIQCB recebeu 
R$ 182.278,67. Desse total destinará 
R$ 60.241,00 para apoiar seus grupos 
produtivos com capital de giro e melho-
ria de infraestrutura. O recurso já está 
disponível para ser usado. Aguardamos 
as solicitações dos grupos produtivos, 
através da sua regional, dizendo em 
que vão usar o recurso e como podem 
realizar as devoluções. Como é objetivo 
do MIQCB constituir um Fundo Rotati-
vo que incentive outras quebradeiras de 
coco babaçu a também se organizarem, 
é preciso que parte dos recursos recebi-
dos pelos grupos produtivos voltem pa-
ra a conta do Fundo de Apoio ao Agro-
extrativismo do Babaçu.

ATES 2009/2011
O MIQCB conseguiu aprovação 

de um projeto de ATES (Assessoria 
Técnica, Social e Ambiental) para o 
período de 2009 a 2011. Foi contra-
tada uma equipe de assessoria técni-
ca composta por 01 engenheira agrô-
noma, 01 pedagoga, 01 historiadora, 
03 técnicos(as) agropecuárias e 01 
auxiliar administrativa, para pres-
tar assessoria para 665 famílias nos 
assentamentos de Conceição do Sa-
lazar, Orcaisa, Cit/Novo Horizonte, 
Costa Fundamento, no município de 
Codó, região dos Cocais, no Mara-
nhão. Além dos assentamentos, em 
Codó, a Associação Municipal de 
Quebradeiras de Coco Babaçu pode-
rá contar com o apoio dessa equipe 
técnica no fortalecimento dos seus 
trabalhos. Os serviços de ATES pro-
moverão o acesso das famílias traba-
lhadoras rurais ao crédito PRONAF, 
a realização de capacitações, orien-
tações agroecológicas, comerciali-
zação, diversificação da produção 
e enriquecimento nutricional da 
alimentação. Incentivarão, ainda, as 
mulheres a acessarem o PRONAF-
Mulher e a participarem ativamente 
das discussões e decisões sobre seus 
direitos e das políticas de desenvol-
vimento de suas comunidades.
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Superintendência Regional MA, 
Telefone: (98) 2109- 1301 / 3246-9335/ 
Fax: (98) 2109 1350,  ma.sureg@co-
nab.gov.br; 

Superintendência de Gestão da 
Oferta , Telefone: (61) 3312-2234 / 
6262 , sugof@conab.gov.br

Contatos com a CONAB:

Babaçu terá preço mínimo de R$ 1,46

DAS QUEBRADEIRAS 

DE COCO BABAÇU

VEM AÍ O

VI ENCONTRÃO



Hortas alimentícias e 
agroquintaisAlfabetização de jovens 

e adultos

Festa do Bode

Está em execução o pro-
jeto de Alfabetização de 
Jovens e Adultos para as 

quebradeiras de coco babaçu 
da regional Piauí. A iniciativa 
é uma ação do Programa de 
Desenvolvimento Territorial 
Integrado e Sustentável da 
Mata dos Cocais, Aglomerado 
03, em parceria com o MIQCB 
e o Centro de Educação Popu-
lar Esperantinense – CEPES. 
Será operacionalizado através 
da Fundação Banco do Brasil, 

através do BB Educar e terá o 
pleno acompanhamento das 
atividades pelas coordenado-
ras da regional.

Esse trabalho busca asse-
gurar práticas culturais tradi-
cionais e valorizar a produção 
local, através da valorização 
das ações educativas apresen-
tadas pelas pessoas. O públi-
co prioritário são as mulheres 
quebradeiras de coco babaçu 
e comunidades quilombolas 
dos 12 municípios que com-

põem o aglomerado 03 do 
território dos cocais. Os be-
neficiários diretos serão 800 
mulheres quebradeiras de 
coco babaçu e 220 pessoas de 
comunidades quilombolas, 
distribuídos nos municípios: 
Esperantina, São João do Ar-
raial, Joca Marques, Madeiro, 
Morro do Chapéu, Luzilândia, 
Nossa Senhora dos Remédios, 
Porto, Campo Largo, Matias 
Olímpio, Barras.

O MIQCB iniciará em março 
dois novos projetos apro-
vados junto ao Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, atra-
vés do Programa de Promoção da 
Igualdade de Gênero, Raça e Etnia 
– MDA/PPIGRE/Governo Federal. 
Os municípios de Cajari e Penalva 
foram contemplados com o Projeto 
“Fomento à produção orgânica de 
hortaliças e medicamentos natu-
rais para extrativistas do babaçu” 
que abrangerá diretamente 34 co-
munidades, sendo 12 em Cajari e 
22 em Penalva. Ao resgatar o uso 
de plantas com propriedades para 
a manipulação de remédios casei-
ros tradicionalmente praticados 
nessas comunidades, através de 
hortas alimentícias, o projeto con-
tribuirá para a diversificação e para 
o enriquecimento da alimentação e 
da segurança alimentar dessas fa-
mílias. 

Com o segundo projeto aprova-
do “Quebradeiras de Coco Babaçu 
consolidando empreendimentos 
solidários que agregam valor ao ex-
trativismo do babaçu e buscam no-
vas ações pela segurança alimen-
tar nas florestas de babaçu, nos 
Estados do Maranhão, Pará, Piauí 
e Tocantins”, o Movimento imple-

mentará 30 agroquintais, sendo 05 
em cada uma das regionais de atu-
ação do MIQCB. Em cada regional 
será selecionada uma comunidade 
e nela serão selecionadas cinco 
mulheres/famílias que trabalharão 
o enriquecimento de seus quintais 
com plantios. É também objetivo 
desse projeto “dar continuidade 
as capacitações das mulheres que 
integram os grupos produtivos em 
gestão e gerenciamento de suas 
unidades de beneficiamento e co-
mercialização de produtos deriva-
dos do babaçu”.

Os dois projetos apoiados pela 
ATER-Mulher e pelo Programa de 
Apoio à Organização Produtiva 
das Trabalhadoras Rurais buscam 
fortalecer atividades produtivas 
desenvolvidas pelas mulheres que-
bradeiras de coco babaçu na pers-
pectiva de diversificação da produ-
ção, da segurança alimentar com a 
adoção dos princípios da agroe-
cologia de não usar as queimadas 
e nem agrotóxicos. Buscar-se-á o 
consórcio entre diversas espécies 
agrícolas e o babaçu com uso de 
técnicas orgânicas. Os grupos de 
mulheres terão o apoio de uma téc-
nica agrícola contratada pelo MI-
QCB para orientar os plantios.

Aconteceu na regional 
Piauí uma impor-
tante manifestação 

cultural e econômica de-
nominada Festa do Bode, 
no município de Batalha 
- PI. Este evento eviden-

ciou o desenvolvimento da 
cadeia produtiva da ovino-
caprinocultura, contudo, 
foram apresentadas outras 
atividades culturais, onde 
as quebradeiras puderam 
expor seus produtos e di-

vulgar os trabalhos desen-
volvidos pelo MIQCB na 
região. Na oportunidade as 
quebradeiras participaram 
de oficinas de capacitação 
e fabricação de artesanato, 
culinária e sabonetes.
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Médio Mearim

Piauí

Planejando as ações

Baixada Maranhense

A eletrificação trifásica che-
gou até a fábrica de sabonete e 
processamento de óleo de baba-
çu de Bairro Novo, em Penalva. 
Com isto, o trabalho das 105 mu-
lheres envolvidas no projeto vai 

começar a ser desenvolvido nas 
dependências da própria fábrica. 
Em janeiro, deu-se início também 
à construção do muro e da prensa 
da Unidade de Produção de Bair-
ro Novo em Penalva.

Energia elétrica 

A partir de março estará acontecendo a primeira etapa de 2009 
do Sistema de Vínculos Solidários da Baixada, nos municípios de 
Cajari e Penalva. Ao todo são 34 comunidades envolvidas, sendo 
12 em Cajari e 22 em Penalva, com mais de 1.150 crianças vincu-
ladas nesse programa. O tema abordado nesse primeiro semestre 
será Preservação dos recursos naturais, com foco principal na água 
e nas florestas de babaçu.

Vínculos Solidários

As unidades de produção de 
Itaquaritiua (Viana) e em Bom 
Jesus (Matinha) receberam for-
rageiras novas para o desen-
volvimento do trabalho nas 
suas respectivas comunidades. 
Itaquaritiua que já vem desem-
penhando fortemente suas ati-
vidades de apuração do azeite 

ganhou mais qualidade com a 
chegada desse equipamento no-
vo. Já a unidade de produção de 
Bom Jesus em Matinha, além da 
forrageira, adquiriu um forno, e 
todos os utensílios básicos pa-
ra a produção do azeite. Todos 
com recursos da War on Want/
EU/AABR.

Novas forrageiras

Saúde da mulher

Com o apoio dos os professores doutores 
Stivan Van Deusen e Luiz Alves Ferreira, 
do Mestrado em Saúde e Meio Ambien-

te da Universidade Federal do Maranhão (UF-
MA), foi realizada, durante o planejamento, 
uma oficina sobre saúde da mulher, com o ob-
jetivo de fazer um breve levantamento acerca 
da saúde das quebradeiras de coco da regio-
nal. Para tanto, as quebradeiras responderam a 
três perguntas: Quais os principais problemas 
da saúde de seus(suas) companheiros(as) de 
trabalho?; Quais os serviços de saúde que pro-
curam quando precisam?; Como organizar-se 
para melhorar as condições de saúde?

Esse levantamento servirá como base para 
um mutirão de exames e consultas ginecoló-
gicas, bem como seminários e palestras, que 
a regional pretende realizar em 2009. Dentre 
as doenças levantadas destacam-se o câncer 
de mama e de próstata e os casos de hanse-
níase. Outro dado levantado foi o péssimo 
atendimento nos postos de saúde, a falta de 
médicos, que faz com que a maioria dos casos 
seja atendida em outros municípios ou até em 
outro estado. Diante do quadro, se faz neces-
sário e urgente que o MIQCB busque parcerias 
e apoio junto às instituições públicas para en-
frentar essa questão.

Realizamos no dia 15 de dezembro de 
2008, o planejamento regional com o ob-
jetivo avaliar as atividades do ano que se 

encerrou e replanejar as novas ações para o ano 
que se inicia. Estiveram presentes representan-
tes dos seguintes municípios: Pedreiras, Lima 

Campos, Igarapé Grande, Capinzal do Nor-
te, São Luis Gonzaga, Peritoró, Trizidela do 
Vale, Lago da Pedra e Lago do Junco, Lago 
dos Rodrigues, São Luís e uma pesquisado-
ra dos Estados Unidos. Na oportunidade, 
foram avaliados os trabalhos da assessoria 
e da coordenação do Movimento. 

Foi discutido, ainda, o funcionamen-
to da unidade produtiva de São José dos 
Mouras/Lima Campos. A experiência foi 
analisada a partir da prestação de contas 
do grupo que hoje reúne 14 mulheres pro-
dutoras de azeite. Foi observado um bom 

desempenho da unidade, o que estimulou o 
MIQCB a continuar investindo nas unidades 
produtivas. Em março, outra deve ser inaugura-
da na comunidade de Alto Alegre, em São Luís 
Gonzaga do Maranhão.

Oficina de avaliação do PAA

No período de 6 a 7 de fevereiro aconteceu, em Esperantina-PI, a segunda oficina de Avalia-
ção do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, com os grupos produtivos da regional 
Piauí. As oficinas já realizadas se constituíram em espaços de diálogo sobre os impactos 

desse programa na vida das quebradeiras, oportunidade em que elas tiram dúvidas e apresen-
tam suas demandas por mais capacitação na área de vendas de produtos.

As hortas alimentícias contribuirão para a segurança alimentar das famílias

Planejamento da regional do Médio Mearim



Perspectivas 
para 2009

Maria Querubina 
da Silva Neta, coor-
denadora da Regio-
nal Imperatriz. Vejo 
2009 como um ano de 
consolidação dos gru-
pos produtivos que, 
embora não sendo 

uma estrutura que responda todas as 
demandas das mulheres quebradeiras 
de coco, ela dará mais visibilidade. 
Esses grupos abrem um leque dentro 
da agricultura familiar. É possível ver 
com animação a presença do Estado 
apoiando a cadeia produtiva do ba-
baçu. Levanto uma preocupação com 
relação à tecnologia. Esta avança em 
ritmo acelerado. As mulheres quebra-
deiras de coco babaçu estão completa-
mente despreparadas para acessá-las. 
É preciso acelerar o processo de for-
mação para evitar que em um futuro 
bem próximo, as quebradeiras de co-
co babaçu fiquem á margem da vida. 
As mulheres campesinas precisam se 
organizar, para criarem impactos. Para 
isto é necessário investir no consórcio 
da agricultura familiar, criando leques 
de diversidade, além da industrializa-
ção do babaçu. Essa é a possibilidade 
real de garantir a segurança alimen-
tar, mas antes é necessário garantir o 
acesso livre aos babaçuais, o que só é 
possível com a garantia da terra.

AvE MARIA dAS QuEBRAdEIRAS.
Ave palmeira
Que sofre desgraça.

Malditos derruba,
Queima, devasta.

Bendito é teu fruto
Que serve de alimento

E o leito da terra,
Ainda dá sustento

Santa mãe brasileira,
Mãe de leite verdadeiro.

Em sua hora derradeira,
Rogai por todas as quebradeiras! 

Socorro Teixeira 

No final de 2008, a Secretaria de 
Estado da Agricultura (SEAGRO), 
iniciou uma discussão em torno de 

uma proposta de política de apoio ao ex-
trativismo do babaçu, a ser encaminhada 
ao Plano Plurianual do Estado do Mara-
nhão. Participam dessas discussões agen-

tes do governo, diversas 
organizações da sociedade 
civil, entre elas o MIQCB e 
a ASSEMA, que apresenta-
ram uma proposta de Pro-
grama de Apoio ao Extra-
tivismo do Babaçu, com o 
objetivo de contribuir para 
o fortalecimento econômi-
co e social das quebradeiras 
de coco babaçu do Estado 
do Maranhão, promoven-
do o uso sustentável e a 
proteção da biodiversidade 
e dos conhecimentos tra-

dicionais. O programa teria como áreas 
temáticas: 1) Garantia de condições pa-
ra uma efetiva realização de direitos; 2) 
Infraestrutura produtiva; 3) Livre Acesso 
pelas quebradeiras de coco aos babaçuais 
e preservação dos mesmos; 4) Realização 
de estudos e pesquisas.

Em 2008, o MIQCB ampliou o tra-
balho com o Sistema de Vínculos So-
lidários, em parceria com a agência de 
cooperação ActionAid Brasil, abran-
gendo a regional do Pará, com 200 
crianças, envolvendo atualmente um 
total de 46 comunidades. A atividade 
envolve brincadeiras, gincanas, teatro, 
filmes infantis, oficinas de reciclagem, 
de acordo com discussão realizada na 
comunidade.

Em fevereiro, o MIQCB realizará 
três oficinas de capacitação com 16 
mulheres dos quatro novos grupos 
Sol Brilhante, Centro do Abrão, Pal-
meirândia e Coquelândia, criados a 
partir de uma demanda da II Festa do 
Babaçu, em dezembro de 2007. As ofi-
cinas de Feitura de Sabonete, Artesa-
nato da Palha e Feitura de Mesocarpo 
serão realizadas, na comunidade Vila 
Conceição (Imperatriz), com recursos 
do Projeto Coco no Chão, Certeza do 
pão, apoiado pela Secretaria de Ex-
trativismo e Desenvolvimento Rural 
Sustentável.

Mapa de Riscos é entregue à OIT

Extrativismo do babaçu na 
pauta governamental Vínculos 

Solidários

Pará

Ponto de vista

Imperatriz

Oficinas de 
capacitação

Com o apoio da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), o MIQCB 
e a ASSEMA apresentaram, no final 

de 2008, o Mapa de Riscos do Trabalho de 
Crianças em Comunidades Tradicionais 
de Quebradeiras de Coco Babaçu. Trata-
se de um instrumento para dialogar com 
o poder público sobre a prática do traba-
lho de crianças nos babaçuais, visando o 
respeito às diferenças e a efetiva proteção 
da criança de comunidades e povos tra-
dicionais, que vivem do agroextrativismo 
nas florestas de babaçu. O mapa foi ela-
borado por uma equipe de pesquisadores 
composta pela antropóloga Noemi Porro, 
pela epidemiologista Rosângela Lima, 
engenheiro de segurança Paulo Cesar 
Gomes, e epidemiologista Anacláudia 
Fassa, em conjunto com as comunidades 

do Centro dos Coroatá (Médio Mearim) e 
Oiteiro (Baixada Maranhense).

Na área de ocorrência de babaçuais, 
aproximadamente 400 mil famílias de 
quebradeiras de coco babaçu praticam o 
agroextrativismo da palmeira de babaçu. 
Cerca de 500 mil crianças e adolescen-
tes, entre 10 e 17 anos, participam dessa 
atividade. De acordo com o relatório, no 
agroextrativismo, os homens são cultu-
ralmente considerados os responsáveis 
pela condução da agricultura, na qual 
também se envolve o trabalho das mu-
lheres e crianças. As mulheres assumem 
as atividades extrativas do babaçu, na 
qual participam também adolescentes e 
crianças. Os homens participam eventu-
almente em atividades de transporte. 

Com essa divisão de trabalho, diz o do-

cumento, na trajetória de lutas dessas co-
munidades em defesa de seus territórios 
e recursos florestais, as mulheres assumi-
ram importantes posições na direção de 
movimentos sociais voltados para a defe-
sa dos babaçuais, dando maior visibilida-
de ao aspecto de gênero no universo das 
comunidades tradicionais dos babaçuais. 
Já o aspecto de geração ainda é obscure-
cido porque crianças e adolescentes são 
pouco vistos como sujeitos no mundo do 
trabalho extrativista, sendo muito menos 
estudado.

Ao apresentar as diversas situações de 
riscos a que estão sujeitas as crianças e 
adolescentes no exercício da atividade 
extrativista, o Mapa concluiu que “os 
riscos nem sempre decorrem apenas do 
trabalho de criança em si, mas da falta 
de proteção à infância como um todo. Tal 
proteção carece de uma definição dada 
pela comunidade tradicional, em seus 
direitos de auto-identificação e autode-
terminação, em diálogo com o poder pú-
blico. Em comunidades onde ocorreram 
maiores investimentos no fortalecimento 
da própria comunidade tradicional, e de 
seu trabalho e territórios livres, por parte 
dos STTRs, Associações, Igreja, e ONGs, 
com ou sem apoio do Estado e agências 
de cooperação, as famílias já vêm im-
plantando muitas das recomendações 
feitas pelos especialistas”. Deve-se, no 
entanto, buscar um jurídico que garanta 
às comunidades tradicionais o controle 
do processo de adequação de seu traba-
lho livre, inclusive o de suas crianças, ao 
atual Estado de direito.
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Mapa orientará o diálogo com o poder público sobre o trabalho nos babaçuais

Babaçu será incluído no PAA do Maranhão


