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Resumo 
“A Luta pelo Bode Solto” é uma expressão utilizada nos municípios de Oliveira 
dos Brejinhos e Brotas de Macaúbas por representantes de famílias que se 
autodenominam como pertencer a “Comunidades de Fundo de Pasto”. Essa 
expressão, “Luta pelo Bode Solto”, se refere às ações de resistência que foram 
organizadas para garantir o direito da criação de animais nas terras “soltas”, isto 
é, em áreas abertas ao “uso comum” 3, com destaque para a criação de caprinos 
e ovinos. 
 
Palavras Chaves: Comunidades Tradicionais; Fundos de Pasto; Unidades de 
Mobilização; Processo de Territorialização 
 

Abstract 

"The Fight for the Bode Solto" is an expression used in the municipalities of 
Oliveira dos Brejinhos and Brotas de Macaúbas by representatives of families 
who call themselves to belong to "Fundo de Pasto Communities". This 
expression, "Fight for the Bode Solto", refers to the actions of resistance that were 
organized to guarantee the right of the breeding of animals in the lands "loose", 
that is, in areas open to the "common use", emphasizing the creation Of goats 
and sheep. 

 

Keywords: Traditional Communities; Pasto Funds; Mobilization Units; 

Territorialisation Process 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
 “A Luta pelo Bode Solto” é uma expressão utilizada nos municípios de Oliveira 

dos Brejinhos e Brotas de Macaúbas por representantes de famílias que se autodenominam 
como pertencer a “Comunidades de Fundo de Pasto”. Essa expressão, “Luta pelo Bode 
Solto”, se refere às ações de resistência que foram organizadas para garantir o direito da 
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criação de animais nas terras “soltas”, isto é, em áreas abertas ao “uso comum” 4, com 
destaque para a criação de caprinos e ovinos. Essa forma de criar os animais é um costume 
diretamente relacionado ao modo de vida das famílias, que empreenderam atos de 
resistência que aqui serão descritas. 

Nestas comunidade o uso comum de recursos é combinado com uma 
apropriação individualizada, tendo como referência o produto do trabalho familiar, em uma 
lógica orientada pelo modo de vida de cada unidade familiar. As famílias, através de um 
contínuo processo de territorialização, estabelecem territorialidades específicas que podem 
ser consideradas paisagens de resistência ao se contraporem ao avanço da mercantilização 
das terras e dos recursos.  (SCOTT, 1985, p. 48-85) As territorialidades observadas podem 
ser sinteticamente caracterizadas pela criação de animais em terras “abertas”, cu ltivos 
agrícolas cercados e descontínuos, utilização de aguadas (em terras fechadas ou abertas), e 
a realização do extrativismo de plantas, frutas e madeiras. Essa combinação entre criação 
solta, uma pequena agricultura e formas de extrativismo não esgotou os recursos naturais, 
possibilitando a preservação de várias áreas de caatinga. As formas territoriais observadas 
nesta pesquisa não correspondem ao formato da titulação de parcelas ou lotes individuais. 
Estas últimas são melhor enquadradas nas orientações prioritárias do ordenamento jurídico 
do Estado. (ALMEIDA, 2008, p. 17-18) 

A “luta pelo bode solto” é aqui interpretada como um confronto entre posições, 
isto é, um conflito que implica na destruição da posição do antagonista. Este conflito é 
representado, de um lado, pelo modo de vida das famílias que ocupam tradicionalmente 
terras soltas, utilizando o uso comum dos recursos e permitindo a livre circulação dos 
animais. De outro estão os interesses do capital mercantil, que quer se apossar das terras e 
dos recursos naturais nelas existentes. O termo “luta” está associada a ação coletiva de 
enfrentamento na situação de conflito.  (COMERFORD, 1999, p. 19-20) 

Esta interpretação se afasta de outras, de teor conservador, que atribuem ao 
conceito de “luta” uma forma de relação social, uma aspecto de motivação moral ou ainda 
um tipo de concorrência. Para alguns autores, o conflito seria uma necessidade, um 
regulador social, com função de socialização. (SIMMEL, 1983, p. 122)  (COSER, 1966, p. 
211-222). O termo “luta” é empregado, neste trabalho, de outra maneira, enfatizando a 
dissociação e a ruptura decorrentes de uma situação de conflito. Assim a compreensão dos 
conflitos aqui descritos se aproxima do sentido empregado por Franz Fanon, quando indica a 
violência como forma de libertação (FANON, 1968, p. 44), ou ainda do sentido empregado 
por James Scott quando enfatiza as formas cotidianas da resistência camponesa (SCOTT, 
2002, p. 10-31), ou mesmo Edward Said quando se refere à uma cultura de resistência 
(SAID, 2011, p. 328-344). 

Todos os agentes sociais entrevistados se autoapresentam como integrantes das 
“comunidades de fundos de pasto”. Alguns deles participaram diretamente das ações iniciais 
relacionadas à “luta pelo bode solto”, como Francisco Nogueira (Panáscuo Pé do Morro), 
Elias Neri (Boa Sorte), José Fernandez (Panáscuo Pé do Morro), Joaquim Ferreira 
(Panáscuo Pé do Morro), João Ruanga (Várzea Grande). Outros, que também vivenciaram 
como crianças o início da “luta” são lideranças atuais de suas associações e da “Central de 
Associações”, como Nilza Vieira (Várzea Grande) e Valdemar Oliveira (Dunga) (Várzea 
Grande). Já Vanda Sales (Várzea Grande), professora, é filha de uma das primeiras pessoas 
que foram indiciadas pela polícia na época da “luta do bode solto”. Por fim, Andréia Vieira 
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(Panáscuo Pé do Morro), e Jurandir Nogueira (Panáscuo Pé do Morro), mais jovens, não 
acompanharam os momentos iniciais da “luta”  

Pode-se afirmar que a “luta pelo bode solto” é deflagrada após a realização de  
algumas intervenções do Estado na região Oeste da Bahia, como a construção de rodovias e 
o fomento de crédito agrícola. Essas ações visavam a incorporação de terras e dos recursos 
naturais nelas localizados, vinculados a interesses empresariais relacionados ao mercado de 
commodities.  Em Oliveira dos Brejinhos e Brotas de Macaúbas, fazendeiros e pequenos 
empresários buscam então se apossar das terras tradicionalmente ocupadas por famílias, e 
assim se apropriar dos recursos naturais existentes.  

É, se a gente não cuida... o pior é que grilavam tudo. Mas se não fosse o 
nosso querer iam meter os pés... Eles estavam cercando para cá... Foi 
preciso cuidar, movimentar... Porque se não os grandes tomavam tudo e os 
pequenos para onde iam?... Eu já era casado moço... Eu já era casado 
quando começou... Porque se não, os grandes tomavam conta e os 
pequenos ficavam sendo empregados deles, e a gente achou que não era 
conveniente ser empregado dos empresários... Não dava não... Eles eram 
com o governo e os documentos eram fracos. A gente tinha que fazer 
documentos e cercar a terra. Agora cercou a terra, fez fundo de pasto, 
documento, tudo reconhecido em Salvador, tudo se diferenciou mais. Mas 
a luta foi dura, foi dura... (Francisco Borges Nogueira, 2012) 5 

 

Impedir a criação de pequenos animais soltos era uma forma de desestabilizar o 
modo de vida das famílias, e foi acompanhada por ações para usurpar as que terras 
tradicionalmente ocupam. Essas ações foram basicamente impulsionadas por três interesses 
principais: aquisição de terras para o desenvolvimento de projetos agropecuários, extração 
de madeira para a fabricação de carvão e utilização de áreas nas proximidades da estrada 
federal6 para a construção de empreendimentos, como postos de gasolina. As autoridades 
locais - prefeitos, vereadores, delegados e juízes - apoiavam ações vinculadas a esses 
interesses. 

Determinados a manter seu modo de vida intrínseco, as famílias se articularam 
para garantir sua autonomia. Uma diferenciação econômica, interna às próprias famílias, 
motivou algumas pessoas a contraírem créditos bancários para plantação de mandioca 
visando a produção de farinha, ou ainda créditos para plantio de feijão, ou implantação de 
pastos através do plantio de capim. Estas pessoas se aliaram aos fazendeiros e 
empresários, tencionando as relações familiares, que em alguns casos foram seriamente 
abaladas. A intervenção oficial tem como efeito acentuar a divisão do grupo ou mesmo 
destruí-lo, propiciando condições de seus membros se oporem uns aos outros. 

A “luta pelo bode solto” tem como referência o mês de novembro de 1983, com a  
denominada “reunião no Arroz”. Esse evento foi a manifestação aberta de mais de mil 
pessoas que enfrentaram autoridades locais que pretendiam decretar o fim da criação solta 
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de animais nos municípios da região. Para compreender as circunstâncias sociais que 
envolveram este fato, precisamos, todavia, retroceder ao final dos anos 60 do século XX, 
quando o Brasil vivia sob um regime de exceção, com restrições aos direitos civis e políticos, 
governado por militares. Em Brotas de Macaúbas, a serra do Buriti Cristalino serviu como 
local de refúgio para líderes da oposição armada como o capitão Carlos Lamarca e José 
Campos Barreto (Zequinha), que junto com outros companheiros, alguns da região, 
pretendiam implantar um centro de formação de guerrilheiros para combater o governo da 
ditatorial. A violência da ação repressora do Estado brasileiro foi acompanhada de perto 
pelas famílias da região. Algumas famílias deram abrigo a Zequinha e seu companheiro 
Lamarca, durante sua tentativa de fuga ao cerco militar que foi montado7.  

Ao mesmo tempo em que governo militar perseguia os opositores ao regime, 
apoiava a implantação de obras para fortalecer a infraestrutura produtiva em várias locais do 
Brasil, que era impulsionada por incentivos financeiros à empresários alinhados ao governo. 
A construção das rodovias BR242 e BA156, e a liberação de créditos agrícolas vai ocasionar 
mudanças nas relações sociais e econômicas da região de Oliveira dos Brejinhos, 
acarretando no interesse e valorização das terras. 

Até mesmo porque aqui em Boa Sorte, Várzea Grande, nestas beira de 
asfalto aí a gente começou a defender as áreas, por porque os animais 
passavam, porque antes eles passavam para lá e também nós 
considerávamos que mesmo do outro lado do asfalto, tanto desta BR como 
desta BA, a gente considerava que tudo era pasto para os animais nossos. 
Mas depois, com estas estradas, influência de fora, pessoas, sei lá, até do 
lugar mesmo mas com uma ambição por dinheiro, chega uma pessoa de 
fora e vê uma influência ali na beira de estrada e começa a interessar a 
comprar terras. Aí compra, faz as roças, e os animais passavam para lá. Aí 
houve extinção de muitos dos animais, maltratavam os animais, matavam 
os animais... E também com a estrada, não queríamos que os animais 
fossem pois era prejuízo para gente, prejuízo para quem andava nas 
pistas, os donos dos carros, e aí evitou... A BA e a BR para nós aí 
dificultou... 

(Elias Neri, 2012) 8 

ANTECEDENTES 

As terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades de fundo de pasto foram 
cortadas pela construção da rodovia federal, a BR242. Projetada ainda no governo do 
presidente Juscelino Kubitschek, foi iniciada apenas durante a ditadura militar. Tinha como 
intuito a ligação do interior do Mato Grosso ao litoral da Bahia9. Essa ligação propiciaria um 
caminho alternativo e mais curto para o escoamento das produções agrícolas que estavam 
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sendo estimuladas pelo governo militar no Mato Grosso, Goiás e Oeste da Bahia. Já o trecho 
da BA156 que cortou as comunidades de fundo de pasto tinha como objetivo a ligação das 
cidades de Ipupiara e Brotas de Macaúbas à BR242. 

A implantação das rodovias trouxe mudanças significativas para a região de 
Oliveira dos Brejinhos. O tráfego de automóveis em pouco tempo se intensificou, 
aumentando a circulação de pessoas na região. Proporcionou uma maior agilidade nos 
deslocamentos e acarretou num fluxo de mercadorias mais intenso. De um lado passaram a 
chegar produtos industrializados e produtos agrícolas de outras regiões, na maioria das 
vezes com preços mais baixos que a produção regional. Ao mesmo tempo passaram a 
circular mais comerciantes interessados em comprar os produtos produzidos localmente, 
com destaque para os bodes e ovelhas. O acesso mais ágil também incentivou a chegada 
de novas pessoas interessadas em estabelecer negócios na região. A relação entre 
produção e consumo vai se alterar significativamente em poucos anos.10 

Mas o primeiro impacto negativo, significativo do ponto de vista das famílias da 
região, se relacionou com a restrição da circulação dos animais. Antes da construção da 
BR242 os animais circulavam por uma ampla área. Nestas áreas os animais se deslocavam 
livremente em busca de aguadas e de melhores pastagens. A estrada segmentou esta área 
e não foram planejados pontos de passagem de animais de um lado para outro da BR242. A 
estrada também se tornou um atrativo para os animais, que percebiam no piso asfaltado um 
local confortável para passar as noites. Como consequência a ocorrência acidentes 
envolvendo os animais e os veículos que circulavam na estrada. Também devido a maior 
facilidade de circulação de automóveis, passaram a ocorrer furtos de animais. Os acidentes 
e os furtos motivaram a construção de cercas nas margens da rodovia11. Estas cercas 
limitaram a locomoção dos animais, restringindo o acesso às plantas e aos locais com 
aguadas disponíveis. 

Eu acompanhei tudo isso aí. Eu estava aqui no período. A pista, em 
setenta, setenta e um, por alí, setenta e dois o asfalto já chegava até em 
Ibotirama, não tinha ponte, mas o asfalto chegou até em Ibotirama. E nesse 
período eu estava aqui...Trouxe assim muito desagravo em algumas 
coisas... Cada um tinha sua marca e era respeitado. Não tinha essa coisa 
de você estar passando o direito do outro, não... Foi assim um período 
que... eu vejo assim... que para gente, para mim que vivi aquele tempo 
nessa passagem da BR, eu era rapazinho, eu devia ter de dezoito para 
vinte anos, tinha esta idade, até mais, era assim uma coisa que deixava a 
gente um pouco preocupado... Falavam – “vai cercar” – mas se a criação 
passar lá, morrer, tem que saber quem é o dono e o dono vai pagar o 
prejuízo destes acidentes... essa coisa toda... E foi assim, a gente ficava 
preocupado com isso. Também era um coisa que a gente não tinha 
conhecimento. Aqui na época era raro, não se tinha visto asfalto nenhum 
aqui por perto. Mas depois que aqui normalizou, teve as consequências... a 
gente tem lutado forte também... a gente sabe que sempre é assim... 
quando vem a coisa boa, sempre vem algo que não é muito agradável... 
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Essa parte, mesmo assim onde passou a BR, indenização de casas, alguns 
tanques... Isso eu acho que teve muito pouco. Acho que na verdade só foi 
mesmo ali na Várzea Alegre. Eu me lembro que ali a pista passou, está 
passando hoje, se não é em cima era ali pertinho onde era a casa dos pais 
de Zuca... Onde tem a capelinha, você lembra, que está do lado de cá do 
asfalto, e a casa era onde era a de Ana Clara hoje, mais ou menos por aí... 
A casa velha deles mesmo era alí... Não vou dizer que era na pista, mas 
era naquele pedaço ali. Sei que a pista passou, se não foi em cima da 
casa, mas passou no terreno. E aí derrubou a casa... Na época eu não me 
lembro mais assim como é que foi... Naquela época documento, 
praticamente ninguém tinha... Foi uma coisa que começou a mexer com o 
que a gente tinha aqui... De convivência, de coisa da natureza mesmo 
porque os animais circulavam livremente aí... a gente, na região, naquele 
tempo assim, não tinha malandragem igual tem agora, essa coisa de 
roubar, de apanhar o que é do outro, naquele tempo não tinha isso. Podia, 
às vezes, até de você perder um animal, mas não assim que uma pessoa 
achou, viu lá no seu terreiro... ás vezes um animal podia sair destraviado, 
porque num rebanho é assim um solta e como não tinha muito limite, bicho 
vai de um rebanho, e passa para outro e vai sair por aí...  

(José Fernandez Nogueira, 2012 ) 12 

Além de impedir a circulação dos animais, a área ocupada pela própria rodovia 
tomou parte das extensões conhecidas como “terras das famílias”. As indenizações 
recebidas se restringiram às construções existentes que foram removidas para a passagem 
da estrada. Nenhuma indenização com relação às terras ocupadas pela BR242 e pela 
BA156, nem das área do entorno da estrada ou dos canteiros de obra. Não foram 
indenizadas as áreas de plantio que foram destruídas, as áreas desmatadas ou as áreas na 
qual pedras foram retiradas para servir de base para o leito da estrada.  

Esses impactos eram atenuados por uma sensação de desenvolvimento que 
parecia acompanhar a construção da estrada. Algumas pessoas da região foram contratadas 
para abrir os caminhos para a implantação da rodovia, basicamente para serviços de 
desmatamentos e construção de cercas. Os trabalhadores que vinham de outras regiões 
necessitavam de alimentação que em parte foi fornecida por pessoas da região. Passou a 
circular mais dinheiro, apareceram mais comerciantes, criando uma aparência de 
prosperidade. 

Mas foi o crédito agrícola, fomentado por agências estatais de desenvolvimento e 
operado por instituições bancárias, que impulsionou mudanças mais estruturais nas formas 
de ocupação da terra na região. Nas proximidades da cidade de Irecê, foi estimulada a 
monocultura do feijão, e em Xique-Xique foi estimulada a monocultura da cebola. Guanambi, 
sudoeste da Bahia, divisa com Mina Gerais, recebeu incentivos maiores ainda para a 
monocultura do algodão, sendo implantadas fabricas para o processamento inicial da 
pluma13. Havia recomendações técnicas, transformadas em normas, que condicionaram a 
concessão dos créditos agrícolas. Essas normas restringiam a autonomia dos agricultores 
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em suas áreas, não permitindo a pratica do policultivo e a criação solta de animais de 
pequeno porte, como cabras, ovelhas e porcos. Essas normas eram fiscalizadas 
periodicamente por agentes bancários que visitavam as áreas de plantio. 

Mesmo havendo resistência por parte das famílias, que tentavam ludibriar os 
fiscais do banco, foi reduzida significativamente a quantidade do rebanho destes animais nas 
regiões na qual o crédito rural adentrou com mais vigor. Em Oliveira dos Brejinhos, o crédito 
estimulava o plantio principalmente de mandioca para a fabricação de farinha, mas também 
havia crédito para feijão e para o plantio de capim.  

O banco facilitou o crédito para os pequenos agricultores, para fazer 
empréstimo para lavoura de feijão, de mandioca. Parece que eram essas 
duas, esses dois seguimentos... E capim... Então esses companheiros que 
acharam ser vantagem isso aí, foram para o banco de bolso cheio, por 
causa do empréstimo. E aí quando plantava nos quatro fios, o bode 
entrava. Foi aí que entrou as reclamações e foi até o juiz, e o juiz achou 
que... apoiou os quatro fios, a lei dos quatro fios. 

(José Fernandez Nogueira, 2012) 14 

 
Enquanto que algumas pessoas começam a se mobilizar visando resolver o 

problema da restrição do deslocamento dos animais em virtude da construção BR242, outras 
estavam animadas com a promessa do crédito, tendo como referência as lavouras 
comerciais de algodão, feijão, cebola e frutas, que já se realizam em regiões próximas. 
Repetia-se a norma para o acesso ao crédito bancário, obrigando os agricultores a 
acabarem com as criações soltas de animais de médio e pequeno porte. 

Em algumas famílias, irmãos começaram a divergir sobre qual caminho era o 
mais promissor para o desenvolvimento do modo de vida de suas famílias.  Embora a região 
de Oliveira dos Brejinhos não ter sido beneficiada massivamente por estes créditos, a 
promessa de acessa-los condicionada ao fim da pequena criação solta intensificou a cisão 
entre grupos, a divergência entre irmãos. De um lado uma pequena parte que queria aderir 
aos créditos e ao pacote tecnológico contra uma maioria dos que preferiam manter o 
costume dos policultivos e a criação solta de pequenos animais. Uma classe dominante 
local, representada por fazendeiros criadores de gado se juntou a pequenos empresários 
que estavam se instalando na região, e que estimulavam os que queriam ter acesso a 
crédito a pleitearem o fim da criação solta de pequenos animais. 

Tinha, tinha. Não era muito não. Contra os bodes eram poucos, não eram 
muitos não... Eu mesmo tinha um primo que era contra isso... Você sabe 
que não é todo mundo que pensa de um jeito só. Uns pensam de um jeito e 
outros pensam de outro. Aqueles com a cabeça mais fraca achavam que 
dava para viver sem bode... Acham que criar gado passando apenas quatro 
fios de arame era mais fácil, não é? Mas nem todo mundo tinha essa vaca 
de comer leite. Criava mais era bode e o bode servia mais. Porque tirava 
um leitinho, comia o leite, matava um bode e comia a carne. E você pensa 
que era todo mundo que tinha vaca para comer leite? Os que ás vezes 
tinham duas ou três vacas achavam que dava para viver. E os que não 
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 Conversa realizada durante caminhada pela área de fundo de pasto, com a presença de José 
Fernandez, Joaquim e Jurandir, durante trabalho de campo para a pesquisa de doutorado, junho de 
2012. 



 

tinham? E não criando o bode e agora como iriam sobreviver? Não tinha 
com o que não... Tinha projeto e no banco se corria e tinha dinheiro. Os 
que tinham as cabeças (gado) tomavam dinheiro para cercar as terras, 
outros não tinham coragem de tomar dinheiro – “Eu é que não vou abrir 
compromisso no banco” – Chega na hora de pagar e não tinha o retorno 
para retornar e aí eles começam agora a barruar é as terras. É uma 
coversa medonha, um serviço danado... 

(Francisco Borges Nogueira, 2012) 15 

Em apoio ao fomento do crédito foram implantadas leis municipais, que ficaram 
conhecidas popularmente como a “lei dos quatro fios” ou a “lei do pé alto”. Essas leis 
invertiam o costume local. Pelo costume os agricultores precisavam cercar suas áreas de 
plantio para evitar a entrada de animais. Com estas novas leis eles estavam obrigados a 
cercar suas áreas com apenas quatro fios de arame. Com quatro fios de arame as cercas só 
barravam os animais maiores – bois, cavalos, jegues. Desta forma a responsabilidade da 
entrada dos animais de pequeno porte em uma área de plantio deixa de ser do agricultor e 
passa do criador. Com isso pretendia-se coibir a criação solta de animais, mesmo daqueles 
que não pleiteavam o crédito bancário. 

Um exemplo dessas leis foi a vigente no município de Paulo Afonso, aprovada 
por unanimidade pelos vereadores, e que, resumidamente, dispôs: 

Art. 1º - A criação de caprinos e ovinos no município deverá ser em área 
cercada e os rebanhos guardados e vigiados com cuidado preciso a fim de 
evitar prejuízo a propriedades alheias. 

Art. 2 – Aos agricultores e pecuaristas fica assegurado o direito de 
construírem cercas para proteção de suas lavouras e para o criatório do 
gado vacum com apenas 3 ou 4 fios de arame farpado. 

Art. 3 – pela não observância do art. 1º desta lei, os infratores ficam 
obrigados ao pagamento dos danos causados pelos seus animais, de 
acordo com as leis vigentes no país. 

Art. 4 – Esta lei entrará em vigor no prazo de 90 dias, depois de sua 
aprovação. 

Paulo Afonso, sala das Sessões, em 23 de maio de 1980. 

 
 Leis como esta foram estimuladas a serem sancionadas em vários municípios, 

tendo como referencia o código civil de 1916, com suas modificações feitas em 1919. Segue 
o trecho deste código que ameaçava modificar o costume da criação solta de animais e que 
embasou as leis municipais que estavam sendo criadas no interior da Bahia. 

DO DIREITO DE TAPAGEM 

Art. 588. O proprietário tem direito a cercar, murar, valsar, ou tapar de 
qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, conformando-se com estas 
disposições: 
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 Entrevista realizada na casa de seu filho Jurandir, na presença de sua nora Andréia, em junho de 
2012, durante trabalho de campo para a pesquisa de doutorado 



 

§ 1º Os tapumes divisórios entre propriedades rurais presumem-se 
comuns, sendo obrigado a concorrer, partes iguais, para as despesas de 
sua construção e conservação, os proprietários dos imóveis confinantes. 

§ 2º Por "tapumes" entendem-se as sebes vivas, as cercas de arame ou de 
madeira, as valas ou banquetas, ou quaisquer outro meio de separação 
dos terrenos, observadas as dimensões estabelecidas em posturas 
municipais, de acordo com os costumes de cada localidade, contanto que 
impeçam a passagem de animais de grande porte, como sejam gado 
vacum, cavalar e muar. 

§ 3º A obrigação de cercar as propriedades para deter nos seus limites 
aves domesticas e animais, tais como cabritos, porcos e carneiros, que 
exigem tapumes espéciais, cabe exclusivamente aos proprietários e 
detentores. 

(Redação dada pelo Decreto do Poder Legislativo nº 3.725, de 1919).16 

 Mesmo com todas estas medidas para coibir a criação solta de animais, vai se 
construindo uma resistência que afirmou o modo de vida e a ocupação tradicional das terras. 
Essa resistência ficou conhecida como a “Luta pelo Bode Solto”, expressão cunhada por 
agentes sociais da região de Oliveira dos Brejinhos, que com a “luta”, passaram a de 
autodenominar pertencer “á comunidades de fundo de pasto”. A expressão “Luta pelo Bode 
Solto” identificou o primeiro momento da resistência das famílias a imposição das novas 
normas fomentadas pelo desenvolvimento agrícola que estava na base do crédito bancário. 

A Luta Pelo Bode Solto foi que na década de 80 saiu um empréstimo pelo 
Banco do Brasil para o plantio de mandioca, mas sabemos que no 
semiárido há diferenças grandes, de uma região para outra, dentro de um 
mesmo município, e nós sabíamos que aqui não ia dar certo não. Veio 
junto uma lei, chamada dos quatro fios, que queria acabar com a criação 
solta, pois cercar a mandioca com apenas quatro fios não ia deixar a gnte 
criar, pois o bode não entende que a cerca, mesmo tendo apenas quatro 
fios, ele não poderia passar...  

(Ivanilda Nogueira de Sales, 2006) 17 

O contexto onde a luta do bode solto ocorreu provocou do final dos anos 60 até o 
final dos anos 80 do século XX mudanças significativas no modo de organização dos 
agentes sociais que hoje de autodenominam pertencerem a “Comunidades de Fundo de 
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 A título de informação este código civil foi alterado pela lei 10.406, assinada pelo então presidente 
Fernando Henrique Cardoso no dia 10 de janeiro de 2002. O artigo 1.297 veio substituir o artigo 588 
do código civil de 1916. Apresento aqui o parágrafo terceiro do artigo 1.297. Ele altera a 
responsabilidade sobre a construção de cercas para impedir a passagem de animais de pequeno 
porte. 

§ 3o A construção de tapumes especiais para impedir a passagem de 
animais de pequeno porte, ou para outro fim, pode ser exigida de quem 
provocou a necessidade deles, pelo proprietário, que não está obrigado a 
concorrer para as despesas. 

17 Entrevista realizada na Feira do Bode com Ivanilda Nogueira de Sales Vieira (Vanda), 
moradora de Várzea Grande, em 30/07/2006, durante trabalho de campo para a pesquisa de 
mestrado intitulada “Fundos de Pasto: Organização Política e Território” 



 

Pasto” da região de Oliveira dos Brejinhos. Estes passaram de uma organização baseada 
apenas nas relações familiares a se estruturar em “comunidades”. Essas “comunidades” 
passam também a se organizar através de instituições com personalidade jurídica, como o 
sindicato e associações. Através de outra organização, a “Central de Associações”, que os 
agentes sociais se articulam nestes diferentes espaços de organização, propiciando a 
mobilização das famílias na defesa do modo de vida das “Comunidades de Fundo de Pasto”.  
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O PIAUÍ EMPREENDEDOR E A QUESTÃO DOS BABAÇUAIS: AS CONTRADIÇÕES E OS 
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RESUMO 

Neste texto refletimos sobre os discursos acerca do desenvolvimento do Piauí, mostrando a 
configuração e as implicações deste projeto ideológico e político tais como a criação dos 
territórios do desenvolvimento do Piauí. Abordamos as situações e os problemas que estão 
relacionados à floresta de babaçu, bem como a mobilização social protagonizada por 
diversos agentes sociais que são afetados por ações e empreendimentos que ameaçam a 
sua sobrevivência. Descrevemos os conflitos socioambientais existentes, as iniciativas vistas 
como ameaça e os movimentos sociais que a elas se opõem. Concluímos, expondo as 
formas de enfrentamento e as identidades acionadas no processo de mobilização social 
constituído.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento – babaçuais - conflitos – mobilização social  

 

ABSTRACT 

 

In this text we reflect on the discourses about the development of Piauí, showing the 
configuration and the implications of this ideological and political project such as the creation 
of the territories of the development of Piauí. We address the situations and problems that 
are related to the babassu forest, as well as the social mobilization carried out by various 
social agents that are affected by actions and ventures that threaten their survival. We 
describe the existing socio-environmental conflicts, the initiatives seen as threats and the 
social movements that oppose them. We conclude, exposing the forms of confrontation and 
the identities triggered in the process of social mobilization constituted. 

 
Keywords: Development - babaçuais - conflicts - social mobilization 
 

 
 

Os territórios de Desenvolvimento do Piauí 
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Desenvolvimento tornou-se uma palavra constante nos diálogos estabelecidos no 

Piauí, ocupando um lugar de destaque nos planejamentos econômicos e políticas públicas 

desenvolvidas pelo governo estadual. Nesta esfera, o vocábulo é sempre dotado de uma 

conotação positiva. Traduz a noção de progresso, o que implica na incorporação de um 

modelo caracterizado pelo abandono de práticas obsoletas em favor de novas ações que 

promovem o bem-estar e a qualidade de vida. Embora o poder público seja um dos agentes 

protagonista do desenvolvimento, a devida adequação ao modelo depende dos 

investimentos do poder privado e da colaboração da sociedade civil. Todos devem se unir, 

reunir forças para alcançar a metas estabelecidas e retirar o Piauí da posição indesejada: um 

dos estados mais pobre do Brasil.  

O referido discurso sustentado pelo poder estatal está situado em um cenário que 

vem se consolidando desde o século XIX, ocasião em que o desenvolvimento passou a ser 

uma das mais fortes ideologias/utopias do mundo ocidental, ocupando um lugar de grande 

importância no panorama político e ideológico (LINS RIBEIRO, 1992). 

Segundo Arturo Escobar (2012), o desenvolvimento é um discurso que fundamenta 

as estratégias de dominação social e cultural, que resulta na produção de práticas concretas 

de pensar e agir por meio das quais o Terceiro Mundo é produzido.  

É um discurso perpassado por categorias culturais ocidentais e vinculado à expansão 

econômica capitalista. Tornou-se um campo de poder formado por redes e instituições que 

compartilham interesses diversos, sendo possível aplicar a noção de “consorciação” para 

entender as articulações entre os diferentes atores no campo do desenvolvimento (LINS 

RIBEIRO, 2008). 

 A ânsia de superar a imagem de estado brasileiro pobre e atrasado tem sido um dos 

fortes argumentos utilizados para legitimar ações e empreendimentos econômicos no Piauí. 

Norteado pela percepção econômica, o projeto de desenvolvimento em curso, embora inclua 

a questão social no nível do discurso, está pautado majoritariamente na perspectiva 

econômica de crescimento, com prazos e metas a serem alcançadas. Isto fica evidente, por 

exemplo, nos pronunciamentos dos chefes políticos do Estado e no Plano Plurianual do 

Piauí21.  
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 O Plano Plurianual é um instrumento normativo do Planejamento Público que orienta as ações do 
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Opondo-se ao discurso sustentado pelo poder estatal e na contramão deste processo 

de desenvolvimento em curso, os movimentos sociais vêm apresentando críticas às ações 

desenvolvidas que privilegiam apenas os grupos econômicos e seus empreendimentos. O 

aumento da produtividade e a circulação de capitais no Estado não estão produzindo 

melhores condições de vida para os/as trabalhadores/as rurais. Denunciam a nova 

configuração agrária que vem sendo constituída, a partir da expropriação territorial dos 

pequenos proprietários e dos povos e comunidades tradicionais. Um mercado de terra vem 

se constituindo em todo o Piauí, gerando lucro aos grupos econômicos que se 

especializaram na especulação de terras. 

O fato é que o poder estatal, em sua ânsia pelo desenvolvimento, tem contribuído 

com este processo, favorecendo a legitimação dos empreendimentos e facilitando o acesso 

aos recursos através de incentivos e regularização das atividades. Torna-se, portanto, um 

facilitador para a chegada e permanências de grupos econômicos que idealmente farão o 

Piauí sair da decadência. O discurso governamental propaga os índices que revelam a 

eficiências dos passos dados e demonstram a expectativa de um futuro promissor (PLANO 

PLURIANUAL, 2012-2015 – O Piauí que queremos)22. 

Nesta conjuntura merece nossa atenção a criação dos Territórios de 

Desenvolvimento Sustentável, criados no Piauí pela Lei Complementar Nº 87 de 22/08/2007, 

para favorecer ao planejamento governamental. Considerando as características ambientais, 

a vocação produtiva e o dinamismo das regiões, as relações socioeconômicas, as culturas 

existentes nos municípios, a regionalização político administrativa e a malha viária, foram 

constituídos 11 territórios, idealizados como unidades de planejamento, promotoras do 

desenvolvimento sustentável do Estado, da redução das desigualdades e melhoria de vida 

dos piauienses. A democratização de programas e ações, juntamente com a regionalização 

do orçamento seria, segundo o governo, as formas de alcançar esta nova dinâmica 

governamental. 

A participação e o controle social são feitas por meio da realização de Assembléias 

Municipais, dos Conselhos de Desenvolvimento Territorial Sustentável e do Conselho 

Estadual de Desenvolvimento Sustentável. Todas estas instâncias contam com a 
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 Para este artigo analisamos o Plano Plurianual de 2008-2011, 2012-2015 e 2016-2019. 
 
 



 

participação de representantes do poder público e da sociedade civil organizada. O 

agronegócio e a produção de energia são atividades que têm se beneficiado do processo de 

desenvolvimento adotado e se instalam considerando as potencialidades de cada Território.  

Assistimos o festejado crescimento da produção de grão, decorrentes das 

monoculturas da soja, arroz e milho, principalmente na região do serrado piauiense. Além 

destas monoculturas, tem sido feito investimentos na cana-de-açúcar, mamona, pinhão-

manso e eucalipto. Os empreendedores chegam animados com os baixos preços das terras 

e os incentivos oferecidos pelo poder estatal. A regularização da posse da terra tem sido 

facilitada por iniciativas tais como o Fórum Agrário no Estado do Piauí, que age no sentido 

de dar celeridade a regularização fundiária, evitando conflitos e gerando “segurança” para os 

investidores. 

Novas expectativas de desenvolvimento têm sido propagadas pelo programa do 

Governo Federal que propõe a ampliação dos sistemas produtivos agropecuários na área do 

cerrado dos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o conhecido MATOPIBA. 

Difundida como a última fronteira agrícola do país, a região será, de acordo com o programa, 

destinatária de investimentos na infraestrutura, pesquisa, tecnologia, inovação e assistência 

técnica. A meta é impactar positivamente o Produto Interno Bruto do Estado através da 

produção de commodities e inserção no mercado de produtos agropecuários mais valorados.  

Uma vez que a produção de energia é um desafio para fixação de empresas e a 

ampliação do mercado no Piauí, crescem os investimentos públicos na produção de 

energias, o que inclui as fontes de energia renovável, através das monoculturas da cana-de-

açúcar, mamona e pinhão-manso, e energia limpa tais como a eólica23.  

Oficialmente, os discursos registram com recorrência a afirmação de compatibilidade 

do agronegócio e com a agricultura familiar. Segundo o Governo, seria possível estabelecer 

parceria entre as empresas de grande porte que estão em situação privilegiada no mercado 

de grãos com os trabalhadores rurais. Esta relação seria positiva para os dois seguimentos, 

pois favoreceria a sustentabilidade do primeiro e possibilitaria melhores condições de vida 
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Em relação à energia eólica, em pleno funcionamento já existe o Parque Pedra do Sal, no Território 
Planície Litorânea (Luís Correa e Parnaíba) e está previsto a construção do Parque Eólico da Serra da 
Ibiapaba (São Miguel do Tapuio, Assunção do Piauí e Buriti dos Montes) e o Complexo Eólico da 
Chapada do Araripe (Caldeirão Grande, Padre Marcos, Simões, Bethânia, Curral Novo e 
Marcolândia). 
 



 

para os trabalhadores/as rurais em decorrência da oferta de empregos e da ampliação da 

renda das famílias.  

Contudo, os movimentos sociais vêm denunciando a decadência da agricultura 

familiar em decorrências das ações desenvolvidas, que favorecem apenas a expansão e 

consolidação do agronegócio. Para evidenciar esta percepção, descreveremos os conflitos 

socioambientais localizados na região dos babaçuais e os movimentos sociais organizados, 

evidenciando os agentes sociais que atuam neste cenário. Desta forma teremos 

conhecimento das situações de conflitos e as demandas apresentadas pelos agentes sociais 

que se opõem ao projeto de desenvolvimento que vem sendo efetivado. 

  

Floresta de babaçu: conflitos socioambientais, empreendimentos e movimentos 

sociais 

 

Os dados etnográficos que apresentaremos a partir de agora são decorrentes de 

trabalho de campo, realizado de outubro de 2014 a abril de 2015, período em que realizamos 

visitas e reuniões com os movimentos sociais e coleta de informações em agencias 

governamentais e não-governamentais24. 

O Movimento das Quebradeiras de Coco Babaçu no Piauí atua em 35 comunidades 

que estão localizadas nos municípios de Barras, Esperantina, São João do Arraial, Morro do 

Chapéu, Luzilândia, Madeiro e Joca Marques. Nessa região de atuação, o movimento 

desenvolve atividades de organização, mobilização e mediação na defesa da preservação 

das florestas de babaçuais, no livre acesso aos recursos naturais e na manutenção de um 

modo de vida e de um saber local. Entretanto, como já afirmado acima, as florestas de 

babaçu extrapolam a região delimitada geograficamente pelo Estado, denominada de 

Territórios Cocais, assim também como a região ecológica do babaçu estende-se além das 

áreas de atuação do MIQCB. Os dados coletados na pesquisa apontaram a presença de 
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 As visitas e reuniões foram realizadas com a coordenação do Movimento Interestadual das 
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Instituto de Terra do Piauí (ITERPI), Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Comissão Pastoral da Terra (CPT). 



 

palmeiras de babaçu e processos de mobilização social em defesa de uma autonomia no 

uso e controle dos recursos naturais nos denominados Territórios de Desenvolvimento Entre 

Rios, Carnaubais e Planície Litorânea25.  

Percebe-se uma rede de organizações em pleno processo de formação e atuação em 

defesa de um modo de vida ameaçado por um processo de devastação que não se 

caracteriza apenas pela ação devastadora dos recursos naturais, mas também pelas 

relações sociais e pelos conflitos que caracterizam essa ação predatória (ALMEIDA, 2005). 

É no confronto com esse antagonista comum que os agentes sociais denunciam as ameaças 

que sofrem e explicitam as estratégias de combate baseadas nas práticas tradicionais de 

uso e controle dos recursos naturais e pelas ações de mobilização e resistência que abrange 

uma diversidade de agentes e movimentos sociais. 

As situações sociais, apontadas pelos agentes sociais e mapeadas, abrangem um 

espaço geográfico amplo, diferentes formas de organização política e processos históricos. 

Comporta também, diferentes formas de pressões e estratégias intrínseco ao processo de 

devastação que vão desde o cercamento dos recursos naturais por parte dos fazendeiros, o 

desmatamento para pasto e produção agrícola, passando pela implantação de grandes 

empreendimentos agrícolas de grupos econômicos que atuam na região até a especulação 

imobiliária. 

O desmatamento e a derrubada da palmeira de babaçu continuam sendo uma das 

maiores ameaças da reprodução física e social das famílias extrativistas. Juntamente com a 

devastação, emana uma série de ações de ameaças e imobilização da força de trabalhos 

das famílias que fazem uso desses recursos. As produções de arroz e cana de açúcar por 

grupos econômicos vêm aumentando sistematicamente nesses últimos dez anos na região. 

No município de União, segundo o STTR, cerca de 80% da floresta de babaçu foi derrubada 

em vista de liberar a região para os canaviais e as terras tradicionalmente ocupadas estão 

sendo arrendadas para estes cultivos. Os moradores da cidade reclamam do uso de 

agrotóxicos também pulverizados por aviões e do fogo ateado nos canaviais na época da 

colheita da cana. Atualmente, sindicalistas são ameaçados por denunciarem a situação. 
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 Recentemente, ficamos sabendo da existência de palmeiras de babaçu no município de Picos e 
Bom Jesus, que se localizam, respectivamente, no Território Vale do Sambito e Chapada das 
Mangabeiras. Este dado será georeferenciado futuramente, no trabalho de campo a ser realizada na 
segunda fase do projeto pesquisa que resultou neste artigo. Uma vez confirmada esta informação, o 
mapa da floresta de babaçu será expandido significativamente, chegando até o sul do Piauí. 



 

Em Miguel Alves há registros de conflitos ocasionados pelo arrendamento de terras 

tradicionalmente ocupadas pelas famílias extrativistas para a produção de arroz por grupos 

empresarias. Outro problema ocasionado pelo processo de devastação é a contaminação do 

meio ambiente pelo uso inadequado de agrotóxicos pulverizado por aviões. Segundo os 

agentes sociais, o veneno levado pelo vento atinge diferentes pontos do município, inclusive 

chegando na sede municipal, infectando a cidade, trazendo problemas de saúde, como 

alergias. As áreas de plantios familiares também são atingidas pelo veneno pulverizado, 

contaminando o solo e as plantações. As cobertas das casas também são atingidas pelo 

veneno e quando chove, a água contaminada vai para as cisternas. 

Mais um agravante é a construção pelos arrozeiros de um sistema de irrigação 

utilizando água do rio. Freqüentemente os campos são inundados, escoando para o rio o 

veneno e os fertilizantes usados nas plantações. Os pescadores denunciam a escassez e ou 

envenenamento dos peixes e mesmo a poluição da água que é utilizada na cidade. 

Além do desmatamento das florestas de babaçu por empreendimentos econômicos e 

a contaminação do solo e dos mananciais que afeta o meio ambiente como um todo, existem 

outras ações por parte de grupos empresariais que vem se apresentando na região 

pesquisada. Como novos empreendimentos, são citados os projetos de piscicultura na 

região de Esperantina, ocasionando desmatamento das florestas de babaçu. Em Piracuruca, 

são apontados os testes de plantio realizadas por Gaúchos e Argentinos.  

Segundo informações do CEAA, na localidade Deserto, no município de Piracuruca, 

os argentinos compraram dez mil hectares de terras e começaram a plantar pião manso. 

Como a experiência não resultou naquilo que esperavam, começaram também a plantar 

milho, depois eucalipto, mas ainda em pequena escala. Os denominados gaúchos 

compraram também propriedades na região de Pé de Serra, em Piracuruca e em 

Esperantina e Campo Largo. Segundo os agentes sociais, em Piracuruca estão fazendo 

testes com plantios de milho, batata e feijão; hortaliças em geral e pimenta. Há também a 

possibilidade de realizar testes para a criação e caprinos e ovinos para engorda e pastos. A 

preocupação dos agentes sociais é com o resultado desses testes e implantação de grandes 

empreendimentos, a exemplo de União e Miguel Alves, trazendo mais conflitos para a 

região. 

O cercamento das terras pelos fazendeiros continua sendo uma prática utilizada 

como forma de imobilização da força de trabalho e de acesso as terras.  Segundo D. 



 

Francisca Martins, quebradeira de coco e diretora do MIQCB - Regional do Piauí: “A forma 

deles expulsar os trabalhadores das terras não é dizendo vai te embora, nem botando 

cachorro não, mas é cercando. Quem tá lá dentro, pra sair...”. As famílias, portanto, são 

obrigadas a sair do local. Várias são as estratégias para pressionar as famílias a deixarem o 

local, entre elas a proibição de melhorias das habitações, de criar animais soltos, de 

comercializar as amêndoas do coco babaçu.  

Juntamente com os cercamentos das terras vem a impossibilidade de acesso ao 

coco. Grandes extensões de florestas de babaçu são arrendadas por terceiros para a 

extração do coco inteiro, que são vendidos para alimentar as fábricas de sabão e vela em 

Esperantina, de cerâmica em Luzilândia, Miguel Alves e Teresina. No Maranhão, abastecem 

as fábricas de cerâmica de Timon. Segundo informações do STTR de Esperantina, há 

presença de muitos atravessadores que arrendam a área, compram, juntam o coco e 

vendem para as fábricas. Diariamente, passam vários caminhões carregados de coco em 

direção às indústrias.  

Além do arrendamento de terceiros para a extração do coco inteiro, as próprias 

indústrias são proprietárias de terras na região. Ou seja, além de comprarem coco inteiro da 

mão de atravessadores, parte dos cocos utilizados por elas vem de suas próprias terras, o 

que dificulta a extração desse recurso pelas famílias que residem na região.  

A especulação imobiliária também aparece como um dos problemas que agrava o 

desmatamento das florestas de babaçu. Empreendimentos imobiliários estão sendo 

implantados em forma de loteamento.  Em Esperantina, segundo os agentes sociais, as 

áreas de terras próximas as rodovias “viraram mais do que ouro”, referindo-se à valorização 

dessas terras pelo mercado imobiliário. O loteamento, portanto, tornou-se um 

empreendimento mais rentável (sendo vendido cada lote a um valor estimado em R$ 

10.000,00) e uma prática que está se tornando comum na região.  

As áreas de babaçuais utilizadas pelas quebradeiras de coco e demais famílias 

extrativistas estão sendo devastadas, trazendo não só prejuízo ambiental, como também a 

desorganização da economia extrativista da região.  Nesse cenário, os agentes sociais 

organizam-se e constroem formas de enfrentamento dessas situações, a partir de atos de 

mobilização e resistência.  

 

Formas de enfrentamento: identidades e processos de mobilização social 



 

 

Durante o período de trabalho de campo na região de Esperantina no Piauí, um 

aspecto em particular chamou muito atenção da equipe de pesquisa, foi a forma com que os 

diferentes grupos sociais com os quais estabelecemos relações de pesquisa, estão 

organizados, como eles têm resistido aos seus antagonistas. Atentar para alguns aspectos 

de como os agentes sociais se organizam no sentido de construir e operacionalizar suas 

formas de enfrentamento e processo de mobilização é imprescindível para compreender, as 

situações sociais, relações políticas, disputas, conflitos e resistência na região26. 

Um dos aspectos importante e muito marcante que pudemos observar é o que iremos 

chamar aqui de presencialidade da memória27 dos conflitos da luta pela terra. A memória dos 

conflitos ocorridos no ultimo quartel do século XX28, envolvendo os diversos grupos sociais 

de Esperantina e região, estão muito presentes nos discursos dos agentes sociais e dos 

movimentos sociais organizados.  

É justamente essa presencialidade da memória das lutas sociais que é acionado 

pelos agentes sociais como forma de explicação do processo de mobilização e organização 

que está em curso. A situação etnográfica com a qual nos deparamos pode ser interpretada 

como sendo a politização da história social das lutas que serve de referência para a 

organização do grupo no presente. Sobre a politização da história explica Almeida (2005), 

que ela traz o passado para o presente através de uma atitude que leva à história do grupo, 

enquanto fundamentos da pretensão de direito. 

Durante nossa estada em campo no momento das reuniões, conversas e entrevistas 

foi possível perceber com muita frequência o acionamento da memória coletiva dos conflitos 

vivenciados, tanto de uma forma individualizada pelas pessoas, como de forma coletiva 

operacionalizado nos discursos dos representantes das formas políticas organizativas locais. 

Quando se trata de reafirmação de identidade ou da reivindicação da legitimidade da 

memória das lutas sociais, a memória acaba apreendida nos discursos sempre de forma 
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 A ideia de região é pensada no sentido crítico usado por Pierre Bourdieu (1989). 
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 O termo “presencialidade da memória” é usado aqui para expressa a forma como os agentes 
sociais justificam sua forma atual de organização baseada na memória coletiva das lutas sociais pela 
terra ocorridas no ultimo quartel do século XX no Piauí, que é a principal fonte de inspiração da atual 
forma de enfrentamento e resistência utilizadas na região de floresta de babaçu. 
28

 Essa região esteve envolvida em intensos conflitos nas últimas duas décadas de século XX, entre 
grandes proprietários de terra, políticos locais e trabalhadores rurais. Os conflitos resultaram em 
violência e ameaças sofridas os trabalhadores. Os trabalhadores tiveram uma intensa de luta por 
reforma agrária o que levou ao intenso e doloroso processo de resistência. 



 

coletiva, havendo pouquíssimas variações apenas no modo de narrar às histórias dos 

povoados e sua integração ao processo de luta e resistência; como mostra Kessel (2011). 

 

A memória coletiva tem assim uma importante função de contribuir 
para o sentimento de pertencia a um grupo do passado comum, que 
compartilha memórias, ela garante o sentimento da identidade do 
indivíduo colocado numa memória compartilhada não só no campo 
histórico do real, mas sobre tudo no campo simbólico (KESSEL, 
2011, p.3)  

 

A memória individual tem como base a memória coletiva, posto que todas as 

lembranças são constituídas no interior do grupo (HALBWACHS, 2004, p. 78; 81) não há 

memória que seja somente “imaginação pura e simples” ou representação histórica que 

tenhamos construído que nos seja exterior, ou seja, todo este processo de construção da 

memória passa por um referencial que é o sujeito. 

Os conflitos sociais dos anos 1980 deixaram profundas marcas na forma de 

organização social, nos processos mobilizatórios e nas estratégias de enfrentamentos dos 

atuais conflitos. Alguns dos instrumentos importantes que aparecem nos discursos dos 

agentes sociais como precursores das atuais formas de organização são, a Pastoral Popular 

e o antigo Centro de Educação Popular Esperantinense – CEPES29, que era responsável 

pela formação política principalmente de jovens, usando para tanto a performance teatral 

com uma forte influência do catolicismo. Era o CEPES que articulavam a resistência das 

comunidades juntamente com os Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais - 

STTR. 

As entidades que estiveram envolvidas na organização e mobilização das 

comunidades piauienses no ultimo quarto do XX, contribuindo no enfrentamento e 

resistências na luta pela terra, hoje figuram como fonte de inspiração para atuais 

organizações políticas locais que têm se tornado estratégicas para o enfrentamento dos 

conflitos nos dias de hoje. As formas de mobilizações sociais existentes atualmente na 

floresta de babaçu do Piauí passam por uma diversidade de movimentos sociais com pauta 

de reivindicação convergente, algumas com base na reivindicação de identidade étnica, 

outras nas formas organizacional mais tradicionais como no caso dos sindicatos de 
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 Centro de Educação Popular Esperantinense, fundado na década de 1980 pelo padre Ladislau João 
da Silva. 



 

trabalhadores rurais, associações locais, assentamentos e ONGs que (co)formam uma 

grande rede que está articulada entre si, o que tem dando uma dinâmica própria aos 

processos mobilizatórios na região. 

Essas organizações locais funcionam como instrumentos políticos capazes de 

potencializar a resistência contra as formas de dominação, sendo estratégicas para 

enfrentamento do avanço do agronegócio e de grandes projetos que ameaçam a floresta de 

babaçu e consequentemente ameaçam também a reprodução do social, física, cultural e 

religiosa dos grupos.  

Os grupos sociais que vivem na floresta de babaçu, devido ao seu modo especifico 

de existir, que depende da relação que eles estabelecem com o território e o uso comum dos 

recursos naturais, têm sua existência ameaçada com o avanço da forma de desenvolvimento 

baseada em monoculturas potencializada por diversas formas de incentivos advindos dos 

governantes locais. O apoio governamental a monocultura visando a o incremento da 

produção de commodities é muito forte, baseado já justificativa desenvolvimentista, assim os 

discursos oficiais acabam por transformar os babaçuais em “empecilho ao progresso” e os 

incentivos oficiais se transformam em uma espécie de financiamento premeditado do 

processo de desflorestamento da floresta de babaçu em detrimento das monoculturas que 

visam implementar.  

Enquanto o lobby ao agronegócio transforma os babaçuais em “empecilho ao 

progresso, do ponto de vista das comunidades e dos movimentos sociais a floresta do 

babaçu é vista como um bem coletivo utilizado de forma comum pelos diferentes grupos 

sociais da região, que possibilitas as pessoas a vislumbrarem uma forma diferente de 

desenvolvimento com base a relação estabelecidas entres as pessoas das comunidade e a 

natureza. É um modo de vida próprio que vem sendo construído através das gerações com o 

entendimento que a vida na floresta do babaçu só é possível devido a sintonia entre homem 

e natureza, principalmente na forma de utilizar os recursos e vivenciar a natureza. Em outras 

palavras, a sobrevivência desses grupos está relacionada com a forma como eles se 

relacionam com a natureza. A natureza é vivenciada aqui de forma politizada a partir do 

processo de consciência dos agentes sociais e da politização de sua realidade social. 

Entre essas organizações políticas locais importantes estão a Escola Família Agrícola 

do Cocais (EFA COCAIS) e a Escola Família Agrícola Soinho (EFA SOINHO), que atuam na 

formação educacional, técnica e política das pessoas das comunidades que estão 



 

localizadas na região da floresta de babaçu. As escolas funcionam em uma dinâmica própria, 

que consiste no “aluno” ficar um período de aproximadamente quinze dias na escola e outros 

quinze dias na comunidade aplicando seus conhecimentos adquiridos na escola na sua 

comunidade. O objetivo é estimular os jovens a usarem de formação técnica integrada com o 

conhecimento local. 

As escolas recebem anualmente jovens das mais diferentes comunidades, o que 

possibilita posteriormente a formação e a consolidação de uma rede articulada a partir das 

relações sociais e do processo de formação política construído no âmbito das atividades 

realizadas nas escolas. As EFAs, não são “fabricas” de técnicos e sim centro de formação 

política de novas lideranças. É dessas escolas que tem saído às novas lideranças que tem 

se engajado nos processos de enfretamentos atual. 

As EFAs são espaços sociais de formação educacional alternativos ao modelo 

tradicional oferecido pelo Estado. Dessa forma podem ser vistas como espaços sociais 

“marginais” que permite a socialização de uma pratica distinta onde a resistência é 

alimentada (SCOTT, 2000). Os alunos das EFAs “escapam” do controle da educação 

formalizada e homogeneizadora, onde a realidades locais não são problematizadas. 

Outra organização local que tem contribuído para o processo de mobilização na 

floresta de babaçu no Piauí é o Centro de Educação e Assessoria Ambiental – CEAA, que 

absolve os jovens formados nas EFAs, para o trabalho de assessoria agrícola em suas 

comunidades e/ou comunidades vizinhas, com as quais ele tem vinculo. Estes despontam 

como lideranças no espaço em que atuam. 

A dinâmica da inserção de trabalho possibilitada pela atuação dessas organizações 

locais de formação cria uma dinâmica de constante mobilização desses agentes sociais, que 

operam de forma articulada dentro da floresta de babaçu. Foi justamente essa dinâmica que 

foi fundamental para nós podermos ter acesso a dados e as informações que tornou possível 

o processo de mapeando social dos babaçuais no Piauí. Só foi possível mapear a “mancha” 

do babaçu no Piauí através da nossa inserção nessa rede. 

Organizações políticas locais como os Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais - STTR (Madeiro, Luzilândia, Esperantina, Porto, São João do Arraial, Barras, Miguel 

Alves e União), têm um papel histórico no processo de mobilização social e enfrentamento 

dos conflitos sociais na floresta de babaçu. O STTR foi uma das organizações fundamentais 

na resistência desses agentes sociais nos conflitos da década de 1980 e tem sido importante 



 

aliado no processo de resistência. O sindicato tem desenvolvido uma importante tarefa de 

organizar e mobilizar a comunidade e o movimento social no sentido de resistir o avanço dos 

antagonistas. 

Outras formas de organização política locais, que foram observadas 

etnograficamente, são as que estão ligadas a configuração específica de articulação política 

fortalecida pelo acionamento do dado étnico dos grupos sociais, como é o caso dos 

quilombolas e das quebradeiras de coco babaçu. 

Segundo Almeida (2005), o critério étnico é construído a partir de mobilizações que 

expressem formas de agrupamentos político em torno de elementos comuns. Embora isso 

seja notado apenas em uma dimensão mais localizada, os discursos dos agentes sociais 

têm sido no sentido de demonstrar o processo de tomada de consciência de si e a 

reivindicação publica da identidade quilombola. Isso é objetivado em atos de auto definição 

de associação comunitária, ou seja, em momentos públicos onde as pessoas se apresentam 

enquanto quilombolas e são reconhecidas pelos seus pares como tais. 

Já o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco – MIQCB, que tem como 

bandeira política a defesa da floresta de babaçu, tem atuado como um importante articulador 

sobre a validade de garantir a sobrevivência da floresta. Mais que uma bandeira de luta, os 

babaçuais é parte da identidade política organizativa da quebradeira. Segundo Almeida 

(2005), esse é o critério de composição que faz com que as pessoas se sintam pertencentes 

a uma mesma identidade e com laços de solidariedade face uma pauta de reivindicação que 

se aproxima de maneira profunda porquanto seu modo de existir e fazer. 

Em se tratado mais especificamente do dia a dia vivenciado em cada comunidade, as 

formas de enfrentamento são bastante diversificadas. O processo de resistência é diário, 

podendo ser descrito como o que James Scott (1985) denominou de “formas de resistências 

cotidianas”, sendo estreitamente variada como localizada, que vai desde a recusar a aceitar 

qualquer tipo relação de trabalho proposta pelos antagonistas até atos de “desobediência” 

que são os casos onde os moradores se recusam a se submeterem a qualquer imposição ou 

regras ditadas por quem eles têm se confrontados. 

A situação etnográfica observada no Piauí aponta para existência de uma estratégia 

das organizações locais que é a formação de um quadro político com um forte cunho de 

solidariedade, objetivando uma ação efetiva na organização dos movimentos sociais na 

região da floresta de babaçu piauiense. As observações referem-se a situações específicas 



 

aonde os grupos sociais vão aperfeiçoando e ressignificando seus instrumentos de 

resistência face aos seus antagonistas. 
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QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU: anotações para reflexão sobre a desnaturalização 

da impressão visual dos babaçuais        

   

Jurandir Santos de Novaes30 

 
 
1.INTRODUÇÃO 

 
 
 Buscamos com este artigo refletir a partir de apreensões iniciais sobre diferentes 

situações sociais identificadas em trabalho de pesquisa31 relacionada à incidência e 

ocorrência dos babaçuais na denominada “região ecológica do babaçu”. Evidenciam-se 

diferentes configurações de babaçuais na região estudada, ora combinada com capoeira, 

                                                
30 Professora na Universidade Federal do Pará – UFPA e no Programa de Pós-Graduação em 
Cartografia Social e Política da Amazônia, na Universidade Estadual do Maranhão – UEMA; 
Pesquisadora dos Projetos Nova Cartografia Social/Projeto Cartografia Social dos Babaçuais: 
mapeamento social da região ecológica do babaçu. PNCSA/PCSB. Doutora em Geografia Humana, 
 
31 No trabalho de campo realizado no âmbito do Projeto Cartografia Social dos Babaçuais: 

mapeamento da região ecológica do babaçu participaram como membros da equipe do referido 
projeto: Na região dos Cocais, a equipe de pesquisadores foi composta por Erika M. Nakazono; 
Helciane de Fátima Abreu Araújo; Poliana de Sousa Nascimento; Edson Sousa da Silva e Luciana 
Railza Cunha Alves. Na região de Imperatriz: Helciane de Fátima Abreu Araújo e Adaildo Pereira dos 
Santos. O trabalho de campo foi planejado juntamente com quebradeiras de coco e lideranças na 
região de Codó e Timbiras, e dentre estes, acompanharam o trabalho, D. Ló, Marina Everton Ribeiro 
Freitas Sr. Antônio Avelino Pereira, e apoio de Edsonete Matos, do MIQCB. Em todo o trabalho de 
campo foram sendo estabelecidas ou restabelecidas relações que antecederam este momento. 
Menciona-se a VII Encontro Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, ocorrido em São Luís, 
em outubro de 2014, no Centro de Estudo Sindical Rural da Federação dos Trabalhadores da 
Agricultura do Estado do Maranhão (CESIR/FETAEMA), e no qual Helciane de Fátima Abreu Araújo e 
eu realizamos conversas, entrevistas, anotações durante o Encontro e levantamento preliminar das 
situações sociais na região consideradas relevantes pelas mulheres para organizarmos o trabalho de 
campo nesta região.  Além do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 
contatamos a Associação Comunitária dos Trabalhadores no Beneficiamento do Coco Babaçu – 
Codó; a Associação das Quebradeiras de Coco do Bairro Nova Jerusalém; a Associação do Codó 
Novo e a Associação Extrativista de Timbiras (ASSEXTIM). 

 
 



 

com roças, com pastagens, com outras espécies do cerrado e ainda áreas densas de 

babaçuais32. 

 Contudo, nos deteremos neste artigo às situações evidenciadas na região dos 

“Cocais” no Estado do Maranhão. Por “região ecológica” entende-se como aquelas em que 

se identifica a presença de babaçuais, sejam estes mais densos ou rarefeitos, e a relação 

direta com a ação de agentes organizados, onde há luta social, e onde há conflito, que 

envolvem como antagonista ou em “oposição” àqueles que provocam a degradação dos 

babaçuais por meio do desmatamento, queima ou envenenamento das palmeiras, e 

promovem uma dinâmica de deslocamento associado a um aspecto específico aqui 

retratado, que é a moradia e trabalho nas denominadas “terras de dono”.  

 O sentido de “região ecológica” assume uma dimensão social e política. Envolvem do 

ponto de vista da sua extensão, no Estado do Maranhão as regiões do Cerrado, Cocais, 

Baixada e Chapadões; no Piauí, o curso médio e baixo curso do rio Parnaíba; e no Tocantins 

as baixadas e vales úmidos e as margens dos rios Tocantins e Araguaia onde também se 

estendem ao Pará.  

A presença de moradores de terras de donos, enquanto denominação sugere para a 

pesquisa em andamento, tratar-se de dinâmicas relacionadas a categorias presentes na região, 

                                                
32 Érika Nakazono, bióloga, e pesquisadora do PNCSA/PCSB, recupera na literatura a capacidade 
adaptativa do babaçu: Com o início da colonização, século XVII, as paisagens das florestas de terras 
baixas foram se alterando, havendo uma grande substituição de florestas por cultivos agrícolas 
extensos, principalmente da cana-de-açúcar e do algodão. Com o empobrecimento do solo e a 
emergência de “ervas daninhas” as áreas foram abandonadas. Posteriormente, após a abolição da 
escravatura, além de povos indígenas, várias comunidades tradicionais passaram a realizar a 
agricultura itinerante para implantação de roças de mandioca associadas a outras hortaliças, 
tubérculos e frutos. Tal configuração foi se estendendo das terras baixas para florestas mais altas de 
terra firme (May et. al., 1985). Sem a existência do dossel da floresta e outras espécies arbóreas, as 
“pindovas” crescem e predominam as áreas em estágio inicial de sucessão secundária. A atividade e 
cultivo de pequenas roças para plantação de mandioca, leguminosas, tubérculos e hortaliças, é 
geralmente praticada utilizando-se o fogo. A predominância do babaçu se deve ao fato desta espécie 
suportar os efeitos de corte e queima, provocados pela ação humana. Tal fato decorre de sua 
capacidade adaptativa denominada de crescimento criptogeal, isto é, “crescimento para baixo” (Balée, 
1989). Portanto, em floresta madura, o corte e a utilização de fogo não mata as palmeiras de babaçu, 
mas elimina predadores de semente e vegetação competitiva ao seu redor, fornecendo condições 
adequadas para o seu adensamento. Tais aspectos evidenciam a grande variedade e dinâmica de 
ocorrência e distribuição do babaçu. De forma descontínua, os babaçuais são favorecidos pela 
retirada das florestas e aberturas de clareiras, formando agrupamentos bastante densos e 
homogêneos dessa espécie. Ao longo do século passado, o babaçu tornou-se um recurso bastante 
utilizado por comunidades tradicionais, principalmente nos estados do Maranhão e do Piauí, 
abrangendo um mínimo de 300 mil famílias (Balick e Pinheiro, 1993). (NAKAZONO, E. Relatório de 
Pesquisa, PCSB, 2015. (mimeo). 
 



 

e oficialmente identificadas nos levantamento censitários que podem contribuir para 

compreender evidenciar, com especificidades e diferenças entre as regiões, o processo 

histórico de concentração fundiária.  

         São várias as formas de existência de quebradeiras de coco babaçu33 em termos 

organizativos na região abordada, e de trabalho de pesquisa aqui privilegiada. Existem 

organizações associativas das mulheres quebradeiras de coco babaçu em Timbiras, 

Coroatá, e notadamente, em Codó; contam com representação no Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Coroatá, e relação de apoio com associação de trabalhadores 

rurais de assentamentos rurais em Codó.  

 

2. QUEBRADEIRAS DE COCO E MORADORES NA TERRA DE DONO NOS COCAIS 

 

 Os efeitos da ação de fazendeiros e de empresários denotam a existência coletiva de 

quebradeiras de coco, de quilombolas, e de moradores de terra de dono. Estas identidades 

podem estar referidas de forma múltipla, ou seja, a mais de um agente ou mais de uma 

identidade ao mesmo agente. As mulheres organizadas em associações e que vivem na 

cidade autodenominam-se quebradeiras de coco, a despeito de que nem todas exerçam a 

prática de quebrar coco de forma regular, porquanto, dirigem associações que compram a 

produção de babaçu de mulheres que quebram coco regularmente, produzem subprodutos 

do babaçu, como biscoitos, cultivam hortas, coordenam associações e despendem esforço 

para se situar em racionalidade econômica do mercado na relação com agentes privados, 

mas sobretudo, aquele sob o imperativo de normas oficiais de ministérios que atuam como 

promotores da aquisição de alimentos provenientes da pequena produção. 

Chama atenção no processo de pesquisa a coexistência de formas antigas de 

subordinação com práticas atuais de expulsão das terras e conflitos decorrentes. No 

percurso entre Codó até o município de Alto Alegre do Maranhão e Peritoró, e de Codó a 

Timbiras e a Coroatá à primeira vista não se identifica atividade de quebra de coco como 

relevante o que se esvai ao primeiro contato com as comunidades, com famílias que residem 

à margem da estrada e no contato com as entidades. 

                                                
33

 Orbignya martiana e Orbignya oleífera. 
 



 

 Na medida em que as moradias se localizam à beira da estrada, no limite ou 

após a cerca indicam em grande medida, que são moradores da terra de dono em 

diferentes situações: moram há pelo menos 30 anos, outras por muitas gerações, e assim, 

se colocam ante o tempo de moradia e o pagamento de renda ao proprietário. Os 

moradores combinam o cultivo de alimentos em pequenas roças, a fabricação de farinha e 

a quebra de coco para produção e consumo do azeite, ou venda da amêndoa a pequenos 

comerciantes locais; a moradia ao lado da cerca, ou no limite entre a cerca e a terra, mais 

próximo da estrada se configura situação ainda de famílias que foram deslocadas de outras 

terras de dono em razão da venda das terras pelos donos  a agentes que desmantam até o 

limite que assegure a sobrevivência senão, dos animais que povoam a pastagem, e se 

identifica a quebra de coco na nova terra, porém, há relação de estranheza com o lugar, 

conforme no relata V. J. 33 na Estrada de Cajazeiras,  Codó, em abril de 2014: 

 

A gente é morador deles, tem muita gente uma faixa dos 20 
moradores que mora aqui. Todos na beira da estrada vai até acolá em 
cima. Essa terra é de um rapaz lá de Codó, é o dono dessa terra aqui. 
A gente é morador deles. Pessoal do N.G. é o dono daqui. A gente 
trabalha aqui, enquanto eles não mandarem a gente ir embora a gente 
tá aqui, paga renda. Um saco de arroz por linha. Se a gente botar uma 
linha é um saco de arroz que a gente paga. No caso do babaçu não 
carece não. É nosso mesmo, só pro consumo mesmo, a gente vende, 
o rapaz ali compra, a gente faz o azeite e leva pra rua pra vender. 
Quando não, a gente mesmo faz azeite aqui pra casa, consumo 
mesmo aqui. A casca a gente faz o carvão só pro consumo de casa 
mesmo.  

 

Os moradores da terra de dono são constituídos de agricultores, de quilombolas, de 

quebradeiras de coco, que viveram ou vivem por gerações nestas terras trabalhando, 

pagando renda, e ao mesmo tempo, segundo relatos, em convivência familiar, como uma 

“grande família”, como parte do núcleo familiar do proprietário. Com a venda das terras, ou 

são expulsos como comunidade, o que produz situação de conflito judicial, ou são obrigados 

a buscar outro dono da terra e se mudar após consentimento do dono, como relata V. J, 

morador na Estada de Cajazeiras, Codó: “tem que ir lá onde o dono falar com ele que quer 

uma morada. Se ele permitir aí nego mora, faz a casa”; ou ainda há os que se se mantêm 

em parcelas da terra não comercializadas, conforme relatos obtidos de quilombolas durante 



 

o trabalho de campo em que se evidenciaram situações relacionadas mais recentemente ao 

mercado de terras na região de Coroatá:  

 

Eu vou fazer um ano que tô aqui. Minha casa era bem acolá assim. 
O morador mais velho são os donos dessa casa ali, mas eles não 
estão aqui não. Esse velho tem uns 30 anos que mora aqui, esse ali 
também tem uns 30 anos que mora aqui na terra. Aí de lá pra lá já é 
do C. Aí quando vocês ver um desmatamentão só quinta pra lá é do 
C. Ele tem uma fazenda dele e uma fábrica lá em Codó, C. do FC. É 
dos dois lados, aí toca no mundo, tem terra até perto das Cajazeiras. 
A gente tá aqui nessa terra pelejando com a vida. Até quando o 
dono permitir a gente tá dentro, se tiver ruim a gente sai. São um 
bom patrão. Se a gente tiver precisando de alguma coisa, a gente 
vai lá e eles arruma. Aí paga depois quando coloca roça: arroz, 
mandioca a gente planta, milho (V. J. Estrada de Cajazeiras, Codó, 
em abril de 2014). 

 

 

3.O DIREITO À FALA E RESISTÊNCIA  

 

A chegada a Codó, as mulheres organizadas em associações, a discussão em torno 

dos objetivos do projeto, do trabalho e a exposição do mapa na casa da D. Ló, suscita 

progressivamente relatos de situações a que as florestas de babaçu estão no centro da 

discussão, que define a partir deste recurso as situações relevantes. A Fábrica de Cimento 

Nassau, os empreendimentos de diferentes ramos de atividade sob controle do mesmo 

grupo empresarial, o F.C. Oliveira, a, Empresa Maratá, e as fazendas que avistamos no 

percurso na região dos cocais entremeadas por babaçuais ou em áreas desmatadas à 

margem da estrada, e ainda na chegada a Codó, vão ganhando sentido nas falas, e o 

antagonismo vai se revelando no desenho construído coletivamente, como mapeamento que 

se faz além da mera descrição destituída de sentido, mas como construção que se realiza 

conjuntamente com os agentes.  

A liberdade da fala enquanto luta por se fazer reconhecer, por se manter na terra, a 

busca pela autonomia, se fazem de forma diferenciada, ou de um lado, como expressão das 

condições de possibilidade de existência em fala da justificação da subordinação (SCOTT, 

2004) mas também de se fazer notar, e de outro, a fala de se fazer notar assegurando o 



 

lugar entre os que, segundo Rancière (1996) não têm nada, no sentido do lugar político, da 

fala e da negação do direito de expressar o conflito entre dois mundos.  

 À margem da estrada de Cajazeiras existem comunidades em processo contínuo de 

deslocamento, e aquelas em conflito aberto com fazendeiros, mantendo-se na margem da 

estrada para onde foram deslocados e circunscritos a uma faixa estreita de terra; observa-se 

ainda, que além do conflito aberto, Scott (2004) nos ajuda a refletir sobre a ação silenciosa, 

não verbalizada como conflito, mas em condições de avançar.  

 A noção de comunidade implica na distinção de práticas territoriais que se dão na 

relação que os unem em torno de estratégias ou que os separa, os distinguem frente às 

diferentes situações, e forjam uma delimitação territorial, política. V.J. morador na terra de 

dono em Codó, em abril de 2014 inscreve a comunidade como organização política, onde se 

identifica luta, conflito:  

 

Só dali, que aqui não é comunidade não. Só do Poraquê. Só mesmo 
as comunidades que vai mesmo, às vezes a gente vai mesmo, porque 
vai mesmo. Mas não participa de lá não. Tem não, associação não. 
Tem medo, se eles chegarem a dizer: „eu não quero mais você aqui‟, 
é o jeito a gente sair. Eles já fazem parte da mesma família da FC. 

 

 Nesse sentido, é que Scott (2004) nos aponta que a luta se dá como formas 

cotidianas de resistência, que vão criando condições de avançar para o conflito aberto e 

coletivo, e se consubstanciar em sinais de ruptura pública com a dominação, e podem 

assumir conotação de ataque à dignidade dos que pretendem manter o controle material e 

simbólico. Tratar-se-iam nesta acepção de resistências cotidianas que remetem à forma de 

relação entre pessoas conhecidas. 

  As formas de uso dos babaçuais não se separam do cotidiano e do potencial conflito 

aberto e organizado, a despeito das narrativas apontarem para reiteração de subordinação:  

 

Antigamente, vou falar francamente para nós aqui ele era um pai ele 
conseguiu fazer par anos do bolso dele, um poço. Ele conseguiu deixar 
para nós uma casa de forno com sies fornos, tudo isso ele doou para 
nós, focou pra nós. A mudança que eu achei é que a comunidade que 
não tem um dirigente para dirigir isso aqui, as coisas começam a 
desbandar, vai uma coisa pra aqui e outra pra acolá e acaba tudo. A falta 
que ele faz hoje é essa orientação, que aqui falta. Tá em Coroatá.” (J.R. 
morador de uma comunidade na Estrada de Cajazeiras, Codó, abril de 
2014). 



 

 

 

 Assim compreendido, as práticas ora expostas e analisadas, colocam frente a frente 

vivências e posições. A possibilidade de análise no processo de cartografia, como nova 

cartografia (ALMEIDA, 2014) nos coloca um desafio, que é compreender em que medida a 

resistência assume esta concepção em um processo de pesquisa objetivada na conjunção 

com os movimentos, buscando apreender estratégias não explicitadas, a exemplo, da 

confluência entre a economia e a política, a política e a cultura, em que estas não se 

separam. A organização de mulheres em associações, a venda da amêndoa nas 

comunidades, o pagamento da renda, a luta judicial e o conflito aberto para permanência na 

terra se revelam de forma indissociável, superando na cartografia e na prática de pesquisa, 

apenas o traçado, o ponto. De tal forma, convoca a análise a partir das “unidades sociais de 

referência”.    

     Essa indissociabilidade, em termos práticos expõe formas de luta (WEBER, 2012) e a 

dimensão social e política da existência de quebradeiras de coco, e categorias como 

moradores de terra de dono que se inserem na dinâmica de formação da estrutura fundiária do 

Estado do Maranhão engendrada historicamente. Após a abolição da escravidão e a passagem 

do período agroexportador se sucede a pecuária extensiva, a extração de renda por meio do 

aforamento de terras, e a partir de 1911 apoia-se na comercialização do babaçu coletado por 

famílias camponesas, e a predominância do trabalho de mulheres e crianças (ALMEIDA, 1995).  

Da mesma forma, os moradores das terras de dono é categoria relacionada ao processo 

de concentração fundiária no Estado e os dados disponíveis têm relevância as categorias 

oficias para efeitos de censo, como parceiros, arrendatários e ocupantes. (MESQUITA, 2015), 

a mobilidade destes entre as propriedades. A presença da atividade do babaçu encontra-se 

presente em todas as comunidades e famílias contatadas no decorrer da pesquisa, contudo, a 

identificação do comerciantes se faz mais dispersa, ou de forma concentrada em um 

comprador enquanto pequeno comerciante, proprietário de mercearias, ou prepostos de 

empresas de empresários.  

 Busca-se assim, a partir das impressões da abundância dos babaçuais romper com a 

imagem do real, com o aparente, e refletir sobre a ideia de devastação (ALMEIDA, 2005). Esta 

não se vincula apenas à derrubada das floresta. A ocorrência de babaçuais em terras que 

tiveram o domínio de agricultores e de camponeses usurpados, ou as diferentes modalidades 



 

de uso mencionadas (posseiro, ocupante, arrendatário) e a luta pelo acesso aos babaçuais em 

terras privadas por não-proprietários passam desde os anos 80 por um processo de politização 

distinto, ao incorporar a dimensão identitária de quebradeiras de coco babaçu. Mas observa-se 

que nem todas as mulheres que quebram coco encontram-se organizadas politicamente em 

uma entidade. Embora se identifique a quebra de coco realizada por homens no interior de 

unidades familiares, a atividade masculina34 se faz na coleta. 

  As mulheres quebradeiras de coco que vivem na cidade, como em Codó e não se 

ocupam das associações se deslocam aos babaçuais com apoio de transporte da 

Prefeitura35 e eventualmente de empresa, como a Fábrica de Cimento Nassau, proprietária 

de terras com ocorrência de babaçuais em que as mulheres ainda acessam os babaçuais 

para quebra de coco.  A identidade de quebradeira de coco não desaparece com a mudança 

na forma de viver, no seu modo de vida, e não se submetem ao mercado como trabalhadora, 

nem tão pouco se colocam em condição de sujeição e eventualmente desqualificadora face 

à uma relação de trabalho que significa a impossibilidade de fazer o que lhe conferiu 

existência por toda a vida, e um saber que forja identidade e existência. Pode-se inferir à luz 

de (FRASER, 2006), que se inscrevem em um processo de busca pelo reconhecimento.  

 Desnaturalizar as florestas de babaçu visualizadas na região, significaria entender 

que as relações se estendem para além do lugar floresta de babaçu, mas a tendo como 

requisito; ainda identificar as condições de reprodução das quebradeiras a partir das 

diferentes situações que se encontram envolvidas. 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os efeitos sociais provocados pela ação de agentes em oposição às quebradeiras de 

coco não eliminam a sua existência, e têm produzido estratégias de resistências 

diferenciadas, que resultam em mobilização onde há organização política, e mantêm-se na 

terra, na beira da estrada, nas vilas e cidades, rompendo a delimitação de fronteiras 

                                                
34 Esta afirmativa se converte em um dado de pesquisa localizado, não generalizado, se temos em conta que a 

história política e social das quebradeiras, da sua construção enquanto identidade coletiva objetivada em 

movimentos sociais (ALMEIDA, 1995) se faz em um processo no qual o papel assumido por homens e mulheres 

na luta pela terra impõe maior rigor na análise dessa relação, e que aqui neste breve ensaio apenas se menciona. 

  
35 Situação identificada em 2015, contudo, de acordo com informações obtidas recentemente, houve interrupção 
ou retirada definitiva do veículo que as transportavam até os babaçuais sem uma frequência regular. 



 

transponíveis. Relativizam assim, a noção de impacto que as eliminaria e estas deixariam de 

existir. Quebrar coco no interior de terras sob domínio da empresa, viver à margem da 

estrada que os confina entre cercas, resistir enquanto comunidade ou individualmente, 

quebrara coco em babaçuais distantes em viagens nas carrocerias de caminhões é penoso e 

ao mesmo tempo pode ser entendido como desafiador da suposta tendência ao seu 

desparecimento. 

 É nesse sentido, que os agentes sociais aqui referidos e as suas autodenominações, 

ou a expressão dos termos que designam e explicitam seus modos de vida estão 

interligadas aos babaçuais, ao babaçu mas na acepção política do seu uso, e não 

designativo de uma condição de quebradeiras que vivem na cidade, de onde os babaçuais 

estão cada vez mais distantes; de moradores de terras de dono que se encontram 

confinados entre cercas.    

 O que pode-se inferir preliminarmente, nesta pesquisa em andamento é que estas 

categorias não se circunscrevem a um passado, ou como menções na história linearmente, 

porquanto, são aludidas a processos concretos no presente, em que os babaçuais estão em 

disputa. A abundância aparente de babaçuais densos, as palmeiras mais dispersas em 

pastagens e áreas de empresas industriais, as pindovas e palmeiras envenenadas estão na 

superfície de uma engrenagem social que envolve a luta pela terra, pelo recurso extrativo, e 

pela existência de mulheres que quebram coco, de mulheres quebradeiras de coco e sua 

reprodução social, econômica e cultural.   
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AGROESTRATÉGIAS no “BRASIL CENTRAL” 

 
            Alfredo Wagner Berno de Almeida 

 

RESUMO 

 

O trabalho de pesquisa ora proposto consiste no mapeamento social dos efeitos das 
politicas governamentais e das agroestratégias, elaboradas por conglomerados econômicos 
voltados para a produção de commodities agrícolas, destinadas principalmente ao mercado 
internacional, sobre os povos e comunidades tradicionais. A abrangência da área de alcance 
destas políticas focalizadas compreende regiões designadas como “cerrado” e “caatinga”, 
consoante critérios de bioma; “semiárido”, de acordo com critérios climáticos, ou “sertão”, 
conforme critérios geográficos e de planejamento regional, que compõem uma grande região 
definida para efeitos desta investigação científica como “Brasil Central”. O intrusamento de 
terras tradicionalmente ocupadas – terras indígenas, terras de quilombos, terras de 
comunidades de fundos de pasto e babaçuais, dentre outros – serão devidamente mapeados 
a partir da realização de oficinas de mapas nas próprias comunidades. O conhecimento 
cartográfico produzido a partir daí poderá se constituir num fator de resistência à ação dos 
grandes conglomerados impulsionadores dos agronegócios, cujas agroestratégias tratam o 
cerrado, a caatinga e o semiárido como áreas semelhantes às savanas africanas, ou seja, 
recursos disponibilizados através do mercado de terras às grandes atividades monocultoras. 
O mapeamento social constatando esta situação conflitiva pretende analisá-la do ponto de 
vista dos povos e comunidades tradicionais, através de dispositivos produzidos no âmbito da 
nova cartografia social.  

 

ABSTRACT 

 

This research proposal consists of social mapping the effects of government politics 
and of agro-strategies on traditional peoples and communities, created by economic 
conglomerates aimed at the production of agricultural commodities, mainly destined to the 
international market. The range of these focused politics includes regions known as “cerrado” 
(savanna) and “caatinga”, according to biome criteria; “semiárido” (semiarid), in accordance 
with climate criteria; or “sertão” (backwoods), specified by geographic and regional planning 
criteria, which compose a large region defined for the purposes of this investigation as 
“Central Brazil”. The invasion of traditionally occupied lands – indigenous lands, quilombola 
lands, babassu and “fundos de pasto” communities, among others – will be mapped 
beginning with the execution of map workshops with in the very communities. The 
cartographic knowledge produced may constitute a factor of resistance towards the action of 
large driving conglomerates of agro-business, whose agro-strategies treat the “cerrado”, 
“caatinga” and the semiarid lands similar to African savannas. In other words, these areas are 
considered resources available through the land market to specific agriculture activities. The 
social mapping that verifies this conflictive situation intends to analyze it from the perspective 



 

of traditional peoples and communities through tools produced in the scope of new social 
cartography. 

 

 

O trabalho de pesquisa proposto consiste em mapear e analisar os efeitos das 

politicas governamentais e das agroestratégias, elaboradas por conglomerados econômicos 

voltados para a produção de commodities agrícolas, destinadas principalmente ao mercado 

internacional, sobre os povos e comunidades tradicionais. A abrangência da área de alcance 

destas políticas focalizadas compreende regiões designadas como “cerrado” e “caatinga”, 

consoante critérios de bioma; “semiárido”, de acordo com critérios climáticos, ou “sertão”, 

conforme critérios geográficos e de planejamento regional, que compõem uma grande região 

definida para efeitos desta investigação científica como “Brasil Central”. Esta grande região 

abrange partes dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Mato Grosso e 

Pernambuco, bem como o Norte de Minas Gerais e o Sul do Pará. Ela não corresponde à 

totalidade das áreas classificadas como de “cerrado36”, nem tão pouco aquela concernente à 

“caatinga”, conforme se pode verificar na figura a seguir apresentada, e pode ser aproximada 

das savanas africanas, das “sabanas” tropicais de Venezuela, Colômbia, República da 

Guiana e sul do Suriname (“Sipaliwini-savanna”). Todas estas regiões, por serem terras 

aráveis e apresentarem potencial para grandes plantios, encontram-se, no momento atual, 

pressionadas por medidas concernentes às agroestratégias37, que objetivam, numa escala 

                                                
36 Para fins de uma discussão preliminar de critérios inspirados em ecossistemas vamos dispor à leitura uma 

classificação de cerrado usualmente utilizada pelos planejadores e trabalhada no texto de George Eiten intitulado 

“Delimitação do conceito de Cerrado”, publicado in Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Vol. 

XXI. 1977 pp.125-134., a saber: “Cerrado é o nome geral dado à vegetação xeromorfa de arvoredos, 

comunidades arbustivas, savanas abertas e campos graminosos do Brasil Central. O cerrado forma uma província 

florística e vegetacional em uma região de precipitação intermediária com estação seca definida. É circundada 
por outras províncias vegetacionais de grande escala como as florestas atlântica e amazônica nas regiões com 

mais chuva e a caatinga e o chaco em regiões com menos chuva (Eiten,1972). Dentro da sua própria região, 

cerrado ocorre, em geral nos solos mais inférteis, usualmente profundos, os quais com poucas exceções, são 

latossolos; podem ser arenosos ou argilosos. As poucas áreas nos interflúvios com solos mais férteis estão (ou 

estavam) cobertas com mata mesofítica. Vários tipos de comunidades arbustivas, savanas abertas e campos 

graminosos, de composição florística não de cerrado e ocupando áreas bem restritas, também ocorrem na 

província do cerrado sobre litossolos especiais nas montanhas (“campos rupestres”) e estes devem ser 

distinguidos do cerrado. O cerrado, além de ocorrer no Brasil Central, onde cobre talvez 90% da área, também 

ocorre em áreas pequenas disjuntas em São Paulo e no Nordeste.” (Eiten,1977:125) 
37  As denominadas “agroestratégias” estão na ordem do dia das agencias multilaterais e de conglomerados 

financeiros referidos às indústrias alimentícias. No quadro de uma propalada “crise do setor de alimentos” elas 

tem sido anunciadas com alarde e como uma medida salvacionista  para resolver todos os problemas de 
abastecimento de gêneros alimentícios. Elas compreendem um conjunto heterogêneo de discursos, de 



 

global, a ampliação das terras destinadas aos agronegócios, disponibilizando novas 

extensões para as transações mercantis. Um dos resultados deste processo concerne a uma 

reestruturação formal do mercado de terras, propiciando o ingresso na esfera de circulação 

de novos imóveis rurais, sobretudo aqueles vinculados à pequena produção familiar, seja no 

caso da titulação açodada dos projetos de assentamento (PA‟s), seja no caso de uma 

pressão de empresas imobiliárias sobre a demanda por terras de ocupantes, também 

designados “posseiros” ou ainda nas situações de redução de unidades de conservação. 

 

 

                                                                                                                                                    
mecanismos jurídico-formais e ações ditas empreendedoras. Abrangem tanto estudos de projeção, que tratam das 

oscilações de mercado e suas tendências, quanto de ajustes na carga tributária de produtos e insumos utilizados 

em produtos alimentares considerados básicos. Tais estudos versam também sobre medidas regulamentares e atos 

perpetrados por diferentes agências financeiras (bolsas de valores, fundos de investimentos, bancos) e por 

entidades representativas de grandes empreendimentos agropecuários. Abrangem ainda um conjunto de 

iniciativas para remover os obstáculos jurídicos à expansão do cultivo de graõs, notadamente a soja, e para 

incorporar novas extensões de terras aos interesses industriais, numa quadra de elevação geral do preço das 

commodities agrícolas. (Almeida, 2010:101,102). Cf. Almeida, A.W.B. de -”Agroestratégias e 

desterritorialização: direitos territoriais e étnicos na mira dos estrategistas dos agronegócios” in  Acselrad, H. 
(org.) Capitalismo globalizado e recursos territoriais. Rio de Janeiro. Ed.Lamparina.2010 pp.101-143 



 

 

 

 Esta grande região é considerada pelo governo, pelas entidades patronais e pela 

imprensa, como a principal área de expansão do agronegócio brasileiro. 

Indiscriminadamente, extensas áreas de “cerrado”, “caatinga”, semiárido e florestas têm sido 

incorporadas pelos monocultivos de soja, milho, algodão, cana, pastagens e plantios 

conjugados com plantas industriais (eucalipto, pinus, acácia, dendê).  

 

Como área de expansão dos agronegócios, considerada similar às savanas africanas 

e de outras regiões do norte da América do Sul, esta grande região, selecionada para fins de 

pesquisa, tornou-se, nas últimas décadas, objeto da ação de um conjunto de projetos, planos 

e programas, públicos e privados, que criam condições favoráveis para a implantação de 

monoculturas e sua viabilidade econômica. Além de programas de crédito rural, para custeio 

e investimento, a região está sendo provida de obras de infraestrutura para escoamento da 



 

produção, visando o mercado internacional; as empresas e demais detentores de grandes 

imóveis rurais são beneficiados por mecanismos legais e práticas ilegais de acesso à terra; 

são protegidos por dispositivos jurídicos e normativos, quando crimes ambientais são 

cometidos. A administração e o planejamento do uso deste conjunto de recursos tem 

favorecido a expansão indiscriminada dos agronegócios, sem avaliar os efeitos sobre povos 

indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco babaçu, comunidades de fundos e fechos de 

pasto, retireiros e geraizeiros. Esses mesmos planos e programas negam os direitos e 

fragilizam as formas de uso e de preservação dos territórios tradicionalmente ocupados por 

povos e comunidades tradicionais. As ações e medidas derivadas de tais planos podem ser 

identificadas pela expropriação ou não reconhecimento dos direitos territoriais, pela 

contaminação e cerceamento de acesso aos recursos naturais, pela fragilização dos 

sistemas produtivos e pela radical desestruturação das comunidades tradicionais. Este 

fenômeno da desestruturação, combinado com a intensificação das práticas ilegais de 

grilagem e desmatamento, que resultam numa devastação generalizadas dos recursos 

naturais, consiste num dos pressupostos que levaram à elaboração do projeto, justificando-o. 
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