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Apresentação

Esta publicação é resultado do Levantamento Preliminar do Inventário Nacio-
nal das Referências Culturais (INRC) em torno da palmeira Babaçu, realizado na 
microrregião Bico do Papagaio, do estado do Tocantins. Este livro contém infor-
mações sobre todo o conhecimento produzido sobre a palmeira e está alinhado 
à política institucional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) e ao Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, que é voltado para o 
reconhecimento e valorização dos bens culturais imateriais.

Apesar de haver diversos estudos que envolvem a quebra e coleta de coco, além 
dos conflitos relacionados à ocupação das terras, no ano de 2011, a superinten-
dência do IPHAN no estado do Tocantins contratou uma empresa para realizar a 
pesquisa, uma vez que a cultura imaterial transcende as questões mencionadas. 
A pesquisa teve como objetivo produzir conhecimentos que possibilitam a va-
lorização da cultura local através da exposição do modo de viver e trabalhar das 
comunidades extrativistas do coco babaçu.

Para a realização da pesquisa, foi utilizada a primeira etapa da metodologia do 
INRC, que consiste no levantamento bibliográfico e documental e em entrevistas 
e contatos com instituições afins. 

Antes da realização do Levantamento Preliminar, a equipe técnica1 da superin-
tendência realizou uma visita exploratória na microrregião para verificar a ex-
tensão da pesquisa. Posteriormente, foi contratada a equipe de pesquisa2 com 
experiência em trabalhos etnográficos, coordenada pelo prof. dr. Odair Giraldin, 
supervisionada pelos historiadores e técnicos da superintendência do IPHAN no 
Tocantins, Eric Ferreira e Roniglese Tito. 

Para devolver a informação para a comunidade, difundir os conhecimentos pro-
duzidos no estado do Tocantins e possibilitar a salvaguarda dos saberes locais, 
está sendo produzida a publicação intitulada Universo Cultural da Palmeira Ba-
baçu. Ao contemplar a cultura imaterial em torno do uso da palmeira Babaçu, a 
publicação colocará em evidência a área de maior ocorrência da espécie na mi-

1 A viagem exploratória foi realizada com a participação do ex Superintendente Erialdo Augusto Pereira e os 
historiadores Roniglese Tito e Francisco Phelipe Cunha. 

2 A pesquisa de campo foi realizada pelo prof. Odair Giraldin e pela pesquisadora Valéria Moreira Coelho de 
Melo.
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crorregião do Bico do Papagaio, difundindo a grande importância cultural dessa 
região do estado do Tocantins. 

Para ilustrar a publicação, a superintendência do IPHAN no Tocantins contra-
tou uma empresa para realizar o registro fotográfico3 em 2015. Os verbetes foram 
elaborados a partir das fichas do INRC e das informações existentes no relatório 
final da pesquisa. Também foram utilizadas fotografias fornecidas pelos pesqui-
sadores de campo do INRC. 

A publicação contém informações sobre os municípios que foram objetos de estu-
do, a palmeira Babaçu, as construções tradicionais, as características das pessoas, 
os processos de colheita e quebra do coco, a transformação das matérias-primas 
e os produtos originados, a culinária peculiar, o artesanato gerado a partir da pal-
meira, cantos e poemas que fazem parte do cotidiano da comunidade, principal-
mente das quebradeiras de coco, e as ameaças atuais aos babaçuais. 

Antonio Miranda dos Santos

3 Realizado pelo fotógrafo Emerson Silva.
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INRC
“Árvore da providência”; “refrigério da pobreza”.
O universo cultural do babaçu no Bico do Papagaio

Odair Giraldin

Introdução

Contemplar uma floresta de babaçu (Orbignya phalerata, Mart.) quando a avis-
tamos no horizonte ao viajarmos por uma das estradas da região norte do To-
cantins, conhecida como Bico do Papagaio, é uma experiência visual magnífica. 
Apesar da quase homogeneidade vegetal nesses cenários, a imagem impressiona 
pela imensidão e magestosidade do mar de folhas arqueadas dominando a pai-
sagem. Quando nos colocamos dentro de um babaçual, aquela magestosidade 
das palmeiras se transforma em deslumbramento. A beleza das palmeiras em sua 
grandiosidade, com suas copas, como coroas espalhadas no sertão, nos coloca 
numa posição de reflexão sobre o enorme poder da natureza e a pequenez da di-
mensão humana nessa relação.

Uma pequenez ilusória, pois manejados por homens e mulheres, esses babaçuais 
tornaram-se lugares simbólicos e significativos para aqueles que conviveram por 
gerações ao longo dos séculos nesses ambientes. Uma temporalidade muito difí-
cil de ser determinada quando nos referimos às populações indígenas nos locais 
de ocorrência das florestas de babaçu, mas possível de presumir quando nos refe-
rimos à presença não indígena, que remonta ao início da chegada dos portugue-
ses a esse continente.

É em função da apropriação humana desse elemento da natureza que a proposta 
deste Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) no universo do babaçu 
ganha relevância. Por um lado, ele permite o levantamento e o registro das ativi-
dades e das simbologias criadas nessa inter-relação entre os humanos e o babaçu; 
por outro, possibilita um reconhecimento oficial do Estado Brasileiro da impor-
tância dessa atividade e do universo cultural que se constituiu em seu entorno 
para o patrimônio histórico e cultural do Brasil.

O reconhecimento e valorização pública desse universo cultural podem vir a ser 
um estímulo para que as atividades, saberes e fazeres, manifestações, edificações, 
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ao babaçu: São Miguel do Tocantins, Axixá do Tocantins, Sítio Novo, Praia Norte, 
Augustinópolis, Buriti do Tocantins, Carrasco Bonito, Araguatins e Esperantina.

 

Área contemplada pelo Levantamento Preliminar do Inventário Nacional da Referên-
cias Culturais no universo do babaçu na região do Bico do Papagaio

O trabalho de campo foi realizado no mês de abril de 20112. Considerando que uma 
abordagem antropológica busca desvendar evidências simbólicas (OLIVEIRA, 
2007), adotamos o procedimento metodológico do trabalho de campo, como reali-
zado pela Antropologia, procurando dialogar com as pessoas e buscando a melhor 
simetria possível. A forma de abordagem no campo deu-se pelo método “bola de 
neve”, denominado em 1981 por Patrick Biernacki e Dan Waldorf, sendo hoje o 

2  Esta pesquisa foi coordenada pelo autor, que também contou com a participação de Valéria Moreira Coelho de Melo.

celebrações etc. sejam mantidos pelos homens, mulheres e crianças que atual-
mente compartilham desse universo cultural vivo. Mas ele também poderá ser 
apropriado pelas comunidades que interagem economicamente com o babaçu 
como um elemento empoderador de suas ações ao se publicizar a valoração que a 
comunidade estabelece para suas próprias atividades.

O babaçu ocorre nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste do Brasil e é uma 
palmeira típica das zonas de transição entre as florestas úmidas da bacia ama-
zônica e os ambientes de cerrado e caatinga. Característicos de florestas secun-
dárias, os babaçuais recobrem, em diferentes estados brasileiros, uma área que, 
somada, corresponde a 195 mil km2 (SWERTS, 2009). Os estados do Maranhão 
e Piauí possuem a maior concentração de palmeira desse gênero. No Tocantins, 
o babaçu pode ser observado em boa parte dos municípios a partir do centro do 
estado. Entretanto, é na microrregião1 conhecida como Bico do Papagaio que os 
babaçuais destacam-se ainda mais altivos na paisagem.

A palmeira pode alcançar até 20 m de altura, e seu desenvolvimento está inti-
mamente relacionado às condições de luz. Em ambientes bem iluminados, essa 
planta leva em média 15 anos para produzir. Já em florestas fechadas, são necessá-
rios 47 anos para a palmeira chegar à idade adulta, e suas folhas arqueadas podem 
medir até 8 m. Cada palmeira produz de 3 a 6 cachos por ano, o que corresponde 
a um total de até 500 frutos por planta. No Tocantins, o período de safra acontece 
entre os meses de junho e janeiro (CASB, 2003; BRASIL, 2009).

Sobre a metodologia utilizada

Visando a realizar um levantamento preliminar das referências culturais ligadas 
ao universo do babaçu, foi proposta esta ação. As atividades deste levantamen-
to tiveram início a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental realizada 
inicialmente em órgãos e instituições na cidade de Palmas e pela rede mundial 
de computadores, a internet. Esse levantamento foi posteriormente ampliado no 
trabalho de campo na sede de associações e de organizações não governamentais 
nos municípios selecionados para o estudo, a partir das informações iniciais sobre 
a ocorrência de floresta de babaçuais e de intensas atividades e culturas ligadas 

1  Adotamos a categoria “microrregião” para nos referirmos ao Bico do Papagaio, seguindo uma categorização 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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ridos durante toda a Ditadura Militar (1964-1985). A partir de incentivos fiscais e 
financeiros, o governo federal passou a induzir a ocupação e o desenvolvimento 
da microrregião, levando ao conflito inclusive posseiros e grileiros.

Com a construção da rodovia Belém-Brasília, iniciada em meados dos anos 1950 e 
concluída em meados dos anos 1960, os polos de desenvolvimento do antigo norte de 
Goiás (atual Tocantins) foram transferidos das margens dos rios Araguaia e Tocan-
tins para as margens do traçado da estrada (SOUZA, 2004). Assim, enquanto cidades 
como Porto Nacional e Pedro Afonso, localizadas à margem direita do Tocantins, 
tiveram grande importância quando o principal meio de transporte era fluvial, muni-
cípios como Gurupi, Paraíso, Colinas e Araguaína passaram a ser cidades de referên-
cia (PEREIRA, 1990). A construção dessa rodovia marca também uma nova fase no 
processo migratório em direção ao norte do país e atrai a atenção para as potenciali-
dades das terras do Bico do Papagaio, que, além da proximidade de centros urbanos 
como Imperatriz (MA) e Marabá (PA), possuíam pastagens naturais e terras já prepa-
radas para o cultivo a partir do trabalho dos posseiros que habitavam a microrregião. 

A partir do Golpe Militar de 1964, o governo federal passou a oferecer uma série de 
incentivos fiscais e financeiros àqueles que desejassem investir na região amazô-
nica. É nesse contexto que, no ano de 1966, no governo do general Castelo Branco, 
foi criada a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), com 
sede em Belém do Pará, cujo objetivo principal era divulgar as riquezas da Ama-
zônia e buscar investidores nacionais e internacionais. O Brasil vivia um momen-
to de forte influência do Estado na economia, incluindo-se política de concessão 
de subsídios financeiros para diversas atividades.

Esse novo contexto favoreceu os grileiros a tentar se apossar de terras não titula-
das na microrregião do Bico do Papagaio, as quais se tornariam, posteriormente, 
propriedades de pessoas ou empresas de fora da microrregião. Em muitos casos, 
essas propriedades serviam, a partir de então, como instrumento de barganha no 
mercado financeiro para atender aos interesses focados em lugares além de onde 
se localizava a terra e de onde viviam os posseiros que dela extraíam seu sustento. 
É nesse processo que se desencadeia a luta pela terra no Bico do Papagaio.

Aproveitamentos do babaçu (saberes e fazeres)

Os levantamentos iniciais realizados por este INRC na microrregião do sítio Bico 
do Papagaio indicaram que o aproveitamento do babaçu se dá pela totalidade da 

procedimento mais comum dos trabalhos de campo na Antropologia. Consiste em 
chegar ao local onde se deseja pesquisar e iniciar contato com pessoas, instituições 
e lideranças na temática estudada. A partir delas, inicia-se o diálogo e, em seguida, 
deixa-se levar pelos fluxos dos acontecimentos e das relações sociais em curso na-
quele lugar. A partir dos diálogos estabelecidos com as entrevistas, surge o nome 
de novas pessoas que vão sendo mencionadas por cada entrevistado, ampliando o 
universo dos diálogos e do conjunto de informações. Agindo com seriedade e ética, 
basta seguir as indicações dos agentes locais que o próprio fluxo da vida delas indi-
cará o percurso a ser seguido para o levantamento das informações. Tendo o olhar 
sensibilizado e prestando atenção aos detalhes materiais e discursivos, consegue-se 
entender as evidências simbólicas que justificam as ações e atividades da população.

Breve histórico

Para entender o processo de ocupação não indígena do Bico do Papagaio, é preci-
so ter em vista não apenas os fluxos migratórios impulsionados pela construção 
da Belém-Brasília e pela criação da SUDAM, fatos muito marcados nos discursos 
acadêmicos. As primeiras frentes de ocupação remontam ao início do século XIX, 
com a fundação do “povoado de Boa Vista”, posteriormente transformado em “al-
deamento da Boa Vista”, com a presença do missionário capuchinho Frei Francis-
co do Monte São Vítor (GIRALDIN, 2000), tornando-se a atual cidade de Tocanti-
nópolis. Na segunda metade do século XIX, ocorreram já conflitos com os índios 
gavião e apinaje, que eram os habitantes originais da microrregião (SADER, 1986; 
SOARES, 2009). O processo de ocupação do Bico do Papagaio foi determinado 
pela existência de diferentes unidades de paisagem e pelos modos diferenciados 
de uso dos seus recursos. Três sistemas de produção marcaram com maior in-
tensidade a ocupação da microrregião: a pecuária, como estratégia de utilização 
dos campos cerrados onde predominam as gramíneas nativas; o extrativismo de 
produtos como o caucho, a castanha e o babaçu, associado à caça, como estratégia 
de utilização dos recursos da floresta; e a agricultura de subsistência, baseada em 
tecnologia indígena de utilização das cinzas provenientes da queima da cobertura 
florestal como meio de reprodução da fertilidade do solo (SOARES, 2009). Para 
a ocupação da microrregião, nesses três sistemas, a migração de nordestinos, so-
bretudo maranhenses, teve grande importância (PALACÍN, 1990).

Entre as décadas de 1970 e 1980, a microrregião do Bico do Papagaio ganhou vi-
sibilidade na mídia nacional por meio da atuação e repressão do movimento co-
nhecido como Guerrilha do Araguaia e pelos violentos conflitos fundiários ocor-
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Atualmente, utiliza-se um forno de folhas de ferro que permite que o carvão seja 
produzido, ainda que se esteja no período chuvoso do ano, pois não precisa do 
buraco feito na terra.

Do mesocarpo pode-se extrair também farinha, rica em amido e carboidratos. 
A farinha de mesocarpo surge a partir de um longo processo: depois de extraído 
manualmente, o mesocarpo é posto para secar e posteriormente é triturado. O 
pó originado do processo de trituração é peneirado, umedecido e depois torrado. 
Além de ser usada como alimento, como ingrediente de bolos e vitaminas de fru-
ta, a farinha do mesocarpo é usada também para fins medicinais, sendo utilizada, 
segundo informações, no tratamento de feridas crônicas, gastrite e cólicas mens-
truais. O mesocarpo serve também para alimentar animais domésticos, como en-
gorda de porcos e galinhas.

O aproveitamento e consumo do mesocarpo, pelas comunidades extrativistas, 
é algo relativamente recente, que se deve, em grande medida, a projetos que 
visam a diversificar a produção para conseguir uma maior valorização do baba-
çu. É nesse contexto que instituições como a Associação Regional de Mulheres 
Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio (ASMUBIP) distribuem folders em 
que receitas de diferentes pratos são feitas a partir da farinha de mesocarpo. A 
ASMUBIP e a Associação da Reserva Extrativista do Extremo Norte do Tocantins 
(ARENT), que fica no município de Carrasco Bonito, comercializam a maior par-
te do mesocarpo produzido nos municípios visitados: Sítio Novo do Tocantins, 
São Miguel e Carrasco Bonito são os municípios onde a produção de farinha do 
mesocarpo é mais significativa.

Da amêndoa crua pode-se extrair o leite. O processo consiste em esmagar as 
amêndoas no pilão ou no liquidificador e depois espremer a massa com um tecido; 
o leite é utilizado principalmente na culinária, seja no processo de cozimento de 
carnes (sobretudo peixes) ou na preparação de conservas de pimentas. Nesse caso, 
o leite deve ser levado ao fogo, e no processo de fervura, elimina-se o excedente de 
água que oxidaria a conserva. Esse “leite” do coco é relatado por algumas mulheres 
como o único leite ao qual os filhos das mulheres pobres tinham acesso – sem con-
dições de oferecer leite de gado ou outro qualquer após o período de amamenta-
ção, as mulheres quebradeiras de coco ofereciam o leite de babaçu aos seus filhos.

Da amêndoa crua se extrai também o óleo, destinado ao uso industrial para 
fabricação de cosméticos ou para fabricação de sabão. Para a extração do azeite, 

palmeira e não apenas do seu fruto. A esse aproveitamento ligam-se percepções 
ecológicas que já de antemão demonstram que a atividade relacionada ao babaçu 
não se encerra apenas nas práticas das quebradeiras de coco e no aproveitamento 
de seus subprodutos, como a amêndoa e o mesocarpo. É certo que estes são os 
principais referenciais ligados a essa atividade, porém a relação da população com 
essa palmeira é mais ampla.

A população das pequenas comunidades rurais afirma que as palmeiras do ba-
baçu funcionam como catalisadoras de águas. Segundo explicações ouvidas, as 
pastagens que conservam as palmeiras suportam mais o período seco do ano (ju-
nho a outubro), e a umidade do ar condensa a água nas folhas das palmeiras no 
período noturno (o chamado sereno da madrugada), que caem em forma de go-
tas e mantêm o solo umedecido, sustentando assim o capim da pastagem. Além 
disso, os moradores também sabem da interação da fauna com o coco do babaçu. 
Diversos animais se alimentam do mesocarpo, como a cutia, a paca, o caititu, a 
anta e a arara. Da mesma forma, animais domesticados também se alimentam 
com o coco. Vacas lactantes melhoram sua produção leiteira se comerem o me-
socarpo; porcos e jumentos também apreciam e se alimentam dele. Essa é uma 
das razões para que a palmeira do babaçu seja referenciada como um “refrigério” 
para todos os seres, associando-a à maternidade, como uma mãe que atende e 
cuida de todos os filhos (como veremos adiante).

Ainda não se utiliza na microrregião outro método para extrair a amêndoa que 
não seja o machado e o cacete. Atividade complexa, que exige habilidade para 
manter o machado com o fio do corte voltado para cima e o coco sobre ele e força 
para bater com o cacete de pau, forçando o corte do mesocarpo e do endocarpo. 
Tarefa perigosa, que leva a maioria das mulheres que quebram coco a ter na mão 
algum sinal de corte acidental. Há, por isso, um discurso identitário corrente en-
tre as quebradeiras de coco de que a mulher que não tem um corte na mão não é 
quebradeira, coadunando com Souza (2004) e Dias (2005), que interpretaram a 
relação entre o corpo e a atividade das quebradeiras, concluindo que são as práti-
cas delas que moldam seu corpo.

Com a amêndoa extraída do endocarpo, pode-se fazer excelente carvão com a 
técnica chamada “caieira”. Buraco feito no chão, o fogo de lenha é acesso; sobre as 
brasas resultantes da combustão da madeira, coloca-se o mesocarpo (essa técnica 
também é utilizada para queimar o coco inteiro – sem extração da amêndoa), co-
brindo-o com terra até que todo o calor seja conservado para queimar o material. 
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crorregião estão no fato de terem nascido alhures e terem se transferido para lá 
em busca de “melhoras de vida”, como é dito no falar regional. Por isso conside-
ramos que para entender o uso, os saberes e fazeres sobre o babaçu, é preciso 
compreender também o processo histórico que levou as pessoas (não indíge-
nas) a chegar a essa microrregião. Se esse processo tem início no século XIX 
(PALACIN, 1990; SADER, 1986; GIRALDIN, 2000; DIAS, 2005), e provavelmente 
naquele período já faziam uso do babaçu, será em meados do século XX a ocu-
pação mais intensa dessa microrregião, que levaria os migrantes maranhenses e 
piauienses empobrecidos, que encontraram nos solos férteis e na abundância de 
babaçu um “meio de vida”, a permanecer ali, lutando para conquistar terra para 
seus sustentos. Estudar e registrar as memórias das pessoas que migraram para 
ocupar a microrregião e se ocuparam com atividades ligadas ao babaçu é um 
ponto importante nessas referências culturais.

Em relatos de dona Raimunda (comunidade de Sete Barracas) e dona Beliza (co-
munidade Juverlândia), o babaçu é apontado como um recurso-chave para a tra-
jetória de migração, estabelecimento e luta pela terra. A disponibilidade do ba-
baçu era um dos fatores levados em consideração pelos migrantes para a escolha 
dos lugares em que iriam se fixar. Além da matéria-prima fornecida pela palmeira 
para a construção das casas, a amêndoa, o óleo, o azeite extraído e o leite do baba-
çu eram alimentos importantes quando as famílias estavam se fixando e também 
nos contextos de fuga, quando era necessário passar muitos dias ou meses escon-
dendo-se de pistoleiros nas matas.

Relações de gênero nos atores sociais

As mulheres que são lideranças políticas na microrregião sempre afirmam que 
foram criadas e que criaram seus filhos na quebra do coco. São recorrentes his-
tórias como a de Luzanira Ferreira Lima, que relatou que sua mãe foi abando-
nada pelo seu pai e precisou criar os filhos sozinha, só com a quebra do coco. 
Luzanira afirma que aprendeu a quebrar coco ainda criança e que, depois de 
casada, viu a história de sua mãe se repetir com ela: foi abandonada pelo mari-
do e criou sozinha seus dois filhos. Ressaltando que sempre foi muito religiosa, 
contou que se engajou no movimento pela terra quando tinha apenas treze 
anos, a partir de reuniões organizadas pela CPT. Luzanira concluiu o ensino 
médio percorrendo todos os dias uma distância considerável para chegar à es-
cola. Hoje ela é secretária de meio ambiente e agricultura do município de Axi-
xá e atual presidente da ASMUBIP.

altamente apreciado na culinária regional, as amêndoas precisam ser torradas 
ao fogo e em panelas de ferro, porque, segundo essas mulheres, para torrar as 
amêndoas é necessário adicionar antes certa quantidade de azeite, impedindo 
que as amêndoas queimem por fora antes de cozinhar por dentro. Torradas, 
as amêndoas eram tradicionalmente levadas ao pilão para serem esmagadas; 
atualmente, utiliza-se moinhos manuais ou elétricos (chamados de forragei-
ras). A maior parte das mulheres, atualmente, utiliza mais de um desses dois 
últimos meios. Após serem maceradas, as amêndoas são levadas ao fogo em 
panela grande e misturadas com água para fervura. Com o cozimento, o azeite 
suspende-se e vai sendo retirado e colocado em outra panela. Essa mistura de 
água e azeite volta repetidas vezes ao fogo, até que dela reste apenas o azeite.

O palmito da “pindoba” (palmeira jovem que ainda não criou caule) também é 
apreciado como iguaria culinária, sendo citado pelo diário da guerrilha do Ara-
guaia, atribuído a Maurício Grabois, pois serviu como alimentação para os guer-
rilheiros em suas ações embrenhados nas florestas das margens do Araguaia. O 
tronco, quando em estado de decomposição, é fertilizante amplamente utilizado 
para cobertura no plantio de hortaliças e como nutriente para plantas de jardim 
das casas. Das folhas mais novas (ainda não desabrochadas) são confeccionados 
os mais diversos tipos de utensílios, como cestos, cofos, abanos. Suas folhas e ta-
los maduros servem para construir casas, mobílias, além de cercas para o quintal 
das casas.

Memórias das trajetórias de vida das quebradeiras de coco

As referências culturais relacionadas ao babaçu estão diretamente ligadas às tra-
jetórias humanas, e na microrregião do Bico do Papagaio, essas trajetórias es-
tão relacionadas aos movimentos migratórios no sentido leste-oeste, conduzin-
do pessoas e conhecimentos do Maranhão e Piauí para a mesopotâmia entre o 
Tocantins e o Araguaia, que transformaram aquele espaço num “lugar”. “Lugar” 
constitui-se como uma paisagem cultural, como um campo da materialização das 
experiências vividas que ligam os homens e mulheres ao mundo, despertando 
sentimentos de identidade e de pertencimento no indivíduo. Portanto, o lugar é 
fruto da construção de um elo afetivo entre os sujeitos com o ambiente em que 
vivem e com as pessoas que o compartilham (TUAN, 1983).

É assim que compreendemos que as principais referências de lugar para as pes-
soas que viveram o auge das lutas pela posse permanente de terras naquela mi-
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Acredito que as pessoas que se formaram no universo cultural cuja referência é o 
babaçu têm uma visão ecosófica da relação entre homem e meio ambiente. Essa 
relação nos remete a um tipo de compreensão do meio ambiente que é “uma filo-
sofia da natureza investida de valor normativo; conhecimento ecológico conver-
tido em crença” (ÅRHEM, 1993, p. 122). E nessa visão a relação é intersubjetiva, 
pois humanos e não humanos são vistos como agentes, como sujeitos.

Dona Maria do Socorro, líder do Movimento Interestadual de Quebradeiras de 
Coco Babaçu (MIQCB), compôs uma canção chamada Ave Maria das quebradei-
ras a partir de um episódio que ela vivenciou: ela relatou que certa feita, estava em 
sua casa quando um vaqueiro, seu conhecido, chegou em uma moto e lhe pediu 
que o acompanhasse, pois queria lhe mostrar uma coisa que ele havia encontrado. 
Sem dizer de que se tratava, ele se dirigiu para o interior da fazenda onde traba-
lhava. Após percorrer uma grande distância, parou no meio do babaçual, onde 
mostrou a ela uma palmeira que havia sido derrubada com uma motosserra. A 
palmeira estava totalmente seccionada e estendida no solo, mas ainda nessa po-
sição, ela conservou energia e teria levantado a “cabeça”, permitindo que o cacho 
desabrochasse. Essa imagem surpreendeu Maria do Socorro, que, atualmente, 
associa esse “esforço” da palmeira para manter-se viva para tentar garantir que seu 
“filho” pudesse sobreviver, como o esforço humano materno em sacrificar-se para 
manter os filhos vivos.

No refrão da música Xote das quebradeiras, podemos ver uma palavra que é re-
corrente nos discursos da microrregião: “não devore os palmeirais”. O verbo ali 
utilizado, “devorar”, é recorrente quando as pessoas se referem ao processo de 
desmatamento realizado por fazendeiros, ou quando se tem o processo de “ma-
tar” as pindobas. O verbo “devorar” significa “comer com voracidade, tragar sofre-
gamente” (DICIONÁRIO MICHAELIS, n.p). Aqui ele pode significar “destruição”. 
Mas por que usar um verbo ligado ao ato de comer para se referir a isso? Levando 
em consideração o episódio narrado por Maria do Socorro e pelo uso do termo 
“devorar”, temos como hipótese que, ao utilizar esse verbo, a população local deve 
estar se referindo a um ato de certa forma canibalístico, pois se estaria devorando 
um sujeito com o qual interagimos normativamente e que tem suas condutas so-
ciais humanizadas.

Iranir, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Praia Norte, morado-
ra do Centro do Moacir, mencionou que as palmeiras têm alma, e quando elas es-
tão caindo, ao serem cortadas, é possível escutá-las gemer. Expressões como “vaca 

História semelhante é a de dona Raimunda Gomes da Silva, que foi abandonada 
pelo primeiro marido quando ainda morava no Maranhão. Ela precisou criar sozi-
nha seis filhos. Contou que chegou a quebrar 14 kg de amêndoas de coco por dia. 
Mudou-se para o Tocantins no final da década de 1970, na época em que os mo-
radores de Sete Barracas, localidade do município de São Miguel, estavam sendo 
expropriados. Relatou que chegou a um ponto em sua vida que se revoltou com 
tanta pobreza e injustiça que havia em sua volta. Decidiu, então, lutar, e se juntou 
aos integrantes da Comissão da Pastoral da Terra (CPT) para divulgar o conflito 
de terra na microrregião. É o caso também de dona Antonia dos Santos Silva, 
moradora do povoado Centro do Moacir, em Praia Norte: ela não foi abandonada 
pelo marido, mas ao ficar viúva, nunca mais se casou e precisou criar sozinha seus 
treze filhos. Também ela relatou que a quebra do coco foi o seu socorro; disse 
também que cria uma neta que, com apenas dez anos, já consegue quebrar 10 kg 
de amêndoas de coco.

Assim, há uma forte relação entre as atividades das quebradeiras de coco com a 
situação de instabilidade conjugal, sendo que sempre são os homens que aban-
donam as famílias e as mães que, assim desprotegidas, encontravam no babaçu 
o “refrigério” para se sustentar e criar seus filhos. Acredito que, por isso, haja essa 
acentuação do babaçu com o universo da maternidade. Segundo informações de 
uma moradora da cidade de Tuntum, ao sul do Maranhão, lá o babaçu é chamado 
de “mãe de leite dos pobres”.

A ecocosmologia em torno do babaçu
“ei não derrube esta palmeira,
ei não devore os palmeirais
tu já sabes não podemos derrubar
precisamos preservar as riquezas naturais” 
(João Abelha – Xote das quebradeiras [refrão])

“Ave Maria palmeira que sofre desgraça
Malditos derruba, queima, devasta
Bendito é teu fruto que serve de alimento
E no leito da terra ainda dá o sustento
Santa mãe brasileira, mãe de leite verdadeiro 
Em sua hora derradeira, rogai por todas nós quebradeiras”
(Maria do Socorro Lima – Ave Maria das quebradeiras)



BABAÇU   21BABAÇU   20

O Centro do Moacir, o assentamento Sete Barracas (município de São Miguel) e 
o assentamento Canaã chamam a atenção pelo número de pessoas que detém o 
conhecimento da fabricação da cestaria tradicional e também pelo ótimo acaba-
mento de boa parte das peças produzidas. A produção e a comercialização de fa-
rinha de mesocarpo parecem ser mais significativas nos municípios de Sítio Novo 
do Tocantins (sobretudo no povoado Juverlândia), Carrasco Bonito e São Miguel. 
Nos municípios de Praia Norte e Axixá, a relação da música com o universo do 
babaçu é um fato digno de nota e merece uma investigação mais aprofundada. 
Nesses municípios foi possível identificar compositores e ouvir relatos de quebra-
deiras de coco que declaram se valer da música para tornar os mutirões de coleta 
e quebra do babaçu atividades menos penosas.

Apesar dessa constância de atividades e saberes presentes nos municípios pes-
quisados, acreditamos que não seria adequado realizar um INRC sobre o universo 
cultural do babaçu que tomasse como sítio apenas o Bico do Papagaio com os nove 
municípios elencados mas que deixasse de fora os estados vizinhos, sobretudo o 
Maranhão e o Piauí: a origem migratória das pessoas mais antigas dessa microrre-
gião é o sul destes estados. As manifestações culturais, como culinária, musicali-
dade, danças, vocabulário, são originadas no estado vizinho. Dessa forma, assim 
como indica a política das territorialidades do governo federal (territórios da cida-
dania, territórios da pesca, territórios etnoeducacionais etc.), pensamos que o in-
ventário das referências culturais no universo do babaçu não pode ser circunscrito 
pelas barreiras geopolíticas dos estados federados, uma vez que as populações não 
restringem suas movimentações por essas fronteiras. Além disso, a própria locali-
zação geográfica da microrregião do Bico do Papagaio deve ser vista como parte de 
um contínuo geocultural que se estende do sul do Piauí ao sul do Pará.

Assim como o sítio deve se estender, pensamos também que o universo social deve 
abranger também um inventário sobre o babaçu no universo cultural do povo api-
naje, que vive na microrregião desde tempos imemoriais e fazem extenso uso dessa 
palmeira. Podemos citar brevemente alguns usos e símbolos ligados ao babaçu. 
Primeiramente, é preciso salientar que os apinaje também possuem uma visão 
ecosófica do universo: os seres do universo são sujeitos que compartilham com 
os humanos o fato de possuírem um espírito, chamado de mẽkarõ (GIRALDIN, 
2000, 2001). Por isso a interação com essas palmeiras é sempre pensada nessa base 
normativa. Os apinaje sempre utilizaram as folhas das palmeiras para a construção 
de suas habitações; das folhas não desabrochadas fazem também esteiras, diversos 
tipos de cestos de carga e cestos de armazenamento. Os jovens fazem buzinas com 

leiteira”, “árvore da providência” e “mãe de leite” também foram usadas largamen-
te para descrever a importância da palmeira. Dona Antonia, uma das fundadoras 
da Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Buriti (AMB), comparou as 
palmeiras com a situação de abandono e luta das pessoas pobres, dizendo que 
“a palmeira nasce sem ninguém plantar, cresce sem ninguém regar, cresce sem 
ninguém cuidar. Ela vence as adversidades. Ela é nossa mãe de leite”. Ou seja, a 
palmeira é uma metáfora da própria vida dos empobrecidos.

Conclusão

Ao percorrer os nove municípios selecionados para essa etapa do levantamento, 
fica claro que a importância atribuída ao babaçu na maior parte das localidades 
vai muito além de uma relação meramente econômica.

A quebra do coco; o longo processo de fabricação do azeite; a fabricação e utili-
zação do carvão de babaçu (fonte de calor usada para cozinhar em boa parte das 
casas da região); as casas de pau-a-pique, as cercas de talo de babaçu; o hábito de 
temperar com azeite e/ou leite de babaçu (produtos muito apreciados não apenas 
pelos extrativistas) e a utilização dos artigos da cestaria tradicional na vida coti-
diana do campo e da cidade são aspectos que aparecem de forma reiterada nos 
municípios São Miguel do Tocantins, Axixá do Tocantins, Sítio Novo do Tocan-
tins, Praia Norte, Augustinópolis, Buriti do Tocantins e Carrasco Bonito.

O povoado Pequizeiro, o município de Axixá; o assentamento Canaã, o muni-
cípio de Buriti do Tocantins; o assentamento Sete Barracas; o município de São 
Miguel; o Centro dos Firminos, que pertence ao município de Carrasco Bonito; o 
povoado Centro do Moacir, que fica em Praia Norte; o povoado Dezesseis, loca-
lizado em Augustinópolis, e o povoado Juverlândia, que fica no município de Sí-
tio Novo do Tocantins, constituem localidades regionalmente reconhecidas pela 
intensa atividade da quebra do coco e de processamento do babaçu. Nelas, como 
se diz na região, pode-se “ouvir o machado cantar” durante todo o dia. A maior 
parte dos moradores dessas localidades ainda tem a quebra do coco como uma 
das principais fontes de renda. Com exceção do Centro dos Firminos, é intensa 
também a produção de azeite, de carvão e de sabão de babaçu. No Centro dos 
Firminos e no Povoado Vinte Mil, ambos localizados no município de Carrasco 
Bonito, os moradores preferem vender a casca e a amêndoa do babaçu (in natu-
ra) a produzir carvão e azeite. Eles alegam que o valor pago pelos subprodutos 
não compensa o trabalho.
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as folhas novas para tocar nas festas e nas corridas de tora, e dessas mesmas folhas 
fazem testeiras para enfeitar as pessoas nas festas. Além disso, há uma dessas fes-
tas (chamada Mẽõkrepoxrundi), cuja finalidade é a finalização de luto, em que as 
pessoas ritualizam a saga de um grande guerreiro e a relação dele com suas irmãs, 
e todos os presentes na festa devem usar enfeites de cabeça feitos com essas folhas. 
As corridas de tora têm no tronco do babaçu sua principal fonte. Também usam 
seus derivados, como o azeite, para cozinhar,  usar nas pinturas corporais com uru-
cum e passar com perfume no cabelo para se enfeitar para as festas.

Por isso, penso que há necessidade de inclusão desse povo no INRC, tendo na 
análise dos mitos (para procurar a profundidade da presença do babaçu na vida 
deles) um dos elementos fundamentais a ser investigados.
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Augustinópolis (TO)

“Em Augustinópolis as casas de pau a pique cobertas com palha de babaçu di-
videm lugar com casas e sobrados feitos com tijolo. As cercas feitas com talos 
de babaçu são largamente utilizadas tanto na cidade quanto nas comunidades 
rurais.

Em povoados que pertencem ao município é possível identificar pessoas que 
se dedicam à quebra do coco e à fabricação do azeite, do sabão e carvão feitos 
à base de babaçu. Os extrativistas reclamam do valor pago pelo coco e também 
da dificuldade de acessar os babaçuais que muitas vezes estão em terras de pro-
prietários que não permitem a coleta do coco. Assim, muitas pessoas declara-
ram que hoje a quebra do coco está muito voltada para o consumo próprio dos 
extrativistas.

Panorama das cidades
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Entretanto, em povoados como o Dezesseis muitos são os que ainda têm a quebra 
do coco como uma atividade fundamental para renda familiar. Nessa localidade 
é possível observar práticas como a caieira para fabricação de carvão e o uso do 
moinho manual para fabricação do azeite. Na feira livre de Agustinópolis é possível 
observar a comercialização da amêndoa e do azeite do babaçu, que parecem ter 
uma boa aceitação. Segundo os feirantes, a procura, tanto pela amêndoa quanto 
pelo azeite, acontece durante todo ano, mas é maior às vésperas da Semana Santa. 
Nessa ocasião é comum a fabricação e o consumo de bolos e tortas aos quais o azeite 
de babaçu é um ingrediente indispensável. Já o leite do babaçu, que é obtido a par-
tir da trituração da amêndoa crua, é muito utilizado no preparo de peixes e outras 
carnes” (IPHAN, 2011, p. 82-83).

Localização
682 km da capital do estado do Tocantins, Palmas,  

na latitude 05º27’59” sul e longitude 47º53’15” oeste.
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Axixá (TO)

“Axixá possui um número considerável de assentamentos e povoados. Em al-
guns deles a utilização do babaçu é intensa. A confecção de trançados com a 
palha do babaçu, a produção do azeite, do sabão e do carvão à base de babaçu 
são algumas das atividades que podem ser observadas. Além disso, o município 
possui duas associações que produzem artesanato (bijuterias, bolsas, cintos, 
chapéus etc.) a partir da fibra e/ou do coco fatiado.

A prática dos mutirões para coleta ou para quebra do coco foi mencionada como 
uma prática comum pelas quebradeiras de coco da região. A música parece ser 
um diferencial dos mutirões organizados pelas mulheres de pequenas comuni-
dades de Axixá. Segundo algumas mulheres do povoado pequizeiro a música é 
utilizada para animar o trabalho em grupo.

Mesmo na zona urbana de Axixá é possível encontrar mulheres que se dedicam 
à quebra do coco. As amêndoas e o azeite de babaçu são comercializados e mui-
to procurados na feira livre do município. Eles são usados como ingredientes 
em bolos, tortas e em outros pratos. No município o babaçu e seus subprodutos 
(azeite, leite, carvão) parecem ser muito apreciados, mesmo pelas pessoas que 
não têm relação direta com o extrativismo do babaçu” (IPHAN, 2011, p. 93-104).

Localização
584 km de Palmas (TO), apresentando  

latitude 05º36’59” sul e longitude 47º47’10” oeste.
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Buriti do Tocantins (TO)

“O extrativismo do babaçu é uma importante fonte de renda para a população 
de Buriti do Tocantins, por isso nesse município é possível encontrar com faci-
lidade pessoas que se dedicam à quebra do coco e também à produção de azeite, 
sabão e carvão feitos à base do babaçu. No município existe a Associação de 
Mulheres de Buriti, que tem entre suas ações o desenvolvimento de oficinas de 
artesanato para fabricação das chamadas ‘biojoias’ e artigos confeccionados a 
partir do babaçu. É possível encontrar também artesãos que produzem artigos 
da cestaria tradicional. Os trançados feitos a partir da palha do babaçu são mui-
to utilizados no cotidiano dos moradores das comunidades rurais.

Aconteceu no município durante cinco anos a Festa do Babaçu. O objetivo des-
sa festa era chamar atenção para a importância do babaçu, suas formas de utili-
zação, e para o modo de trabalho e condições de vida dos extrativistas.

Desfile de quebradeiras de coco, apresentação e comercialização de comidas 
feitas a partir do babaçu, demonstração da quebra do coco e apresentações cul-
turais (música e dança) eram alguns dos eventos que marcavam a Festa do Ba-
baçu” (IPHAN, 2011, p. 102).

Localização
A 657 km de Palmas (TO), apresentando  

latitude 05º 18’ 55” sul e longitude 48º 13’ 47” oeste.
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Carrasco Bonito (TO)

“O município possui uma grande quantidade de babaçuais que são intensa-
mente explorados não só pelas quebradeiras de coco, mas também pela Tobasa. 
Essa empresa compra no município grande quantidade de coco inteiro, bem 
como as cascas do coco quebrado e suas amêndoas. Devido à grande procura 
pela amêndoa, que na localidade tem um preço melhor que na maior parte das 
outras localidades visitadas, ocorreu uma diminuição significativa na fabrica-
ção do azeite, do sabão e até mesmo do carvão feitos à base de babaçu. A maior 
parte dos moradores prefere vender a amêndoa e a casca justificando que a pro-
cura é grande e que o valor pago pelos outros produtos não compensa o trabalho 
necessário para sua produção. Nesse sentido, a produção do azeite está mais 
voltada para o consumo dos extrativistas do que para a comercialização.

No município existe uma associação de bordadeiras, na qual algumas artesãs 
bordam, a mão, em tecido, imagens de palmeiras e o desenho do que seria a 
fatia do coco babaçu. É possível encontrar também, no município, tanto arte-
sãos que fabricam peças tradicionais, quanto artesãos que passaram a fabricar 
peças diferenciadas a partir do ingresso em oficinas de artesanato. Vale a pena 
ressaltar que os moradores de Carrasco Bonito parecem ter uma relação inten-
samente comercial com o babaçu” (IPHAN, 2011, p. 110).

Localização
A 644 km de Palmas (TO), apresentando  

latitude 05º19'19" sul e longitude 48º02'05" oeste.
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Praia Norte (TO)

“Praia Norte possui uma grande quantidade de babaçuais. É possível identificar 
tanto na cidade quanto na zona rural pessoas que quebram coco e comerciali-
zam subprodutos do babaçu. No Centro do Moacir existe um número conside-
rável de pessoas que confeccionam trançados a partir da fibra do babaçu.

Localização
A 619 km de Palmas (TO), apresentando  

latitude 05º23'35" sul e longitude 47º48'40" oeste.

Tanto na cidade quanto na zona rural podem ser observadas casas cobertas com 
palha e/ou cercadas com talos dessa palmeira. Existem ainda em Praia Norte 
compositores que cantam a importância da preservação das palmeiras e a vida 
das quebradeiras de coco. O mais famoso deles é o sr. João Filho que, entre ou-
tras canções, compôs o Xote das quebradeiras”(IPHAN, 2011, p. 128).
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São Miguel (TO)

“Em São Miguel a quebra do coco ainda é intensamente praticada. É possível 
observar na localidade um número considerável de casas de pau a pique cober-
tas com a palha do babaçu e com cercas de talos de babaçu. Ambas compõem 
a paisagem não só das comunidades rurais, mas também da zona urbana. A 
fabricação do azeite, do sabão e do carvão à base de babaçu é intensa, e há um 
número considerável de artesãos que confeccionam muitos trançados com a 
fibra do babaçu, com destaque para os balaios (hoje confeccionados por poucos 
artesãos). É interessante observar que, mesmo na cidade, os cofos feitos da pa-
lha do babaçu são utilizados cotidianamente.

Além disso, em São Miguel fica a sede da Associação de Mulheres do Bico do 
Papagaio (Asmubip) que é uma das primeiras associações criadas na região. 
Essa instituição possui uma pequena usina de produção de óleo de babaçu que é 
destinado à fabricação de cosméticos e produtos de higiene. A Asmubip comer-
cializa e incentiva o uso da farinha de mesocarpo. Para isso distribui folders e 
organiza oficinas a partir dos quais se ensina várias receitas em que a farinha de 
mesocarpo é ingrediente importante. Além da farinha do mesocarpo, o azeite 
de babaçu e as amêndoas cruas (das quais se extrai leite) também são larga-
mente utilizados para uso culinário. Na feira livre de São Miguel foi possível 
observar a comercialização desses produtos” (IPHAN, 2011, p. 136).

Localização
A 619 km de Palmas (TO), apresentando 

latitude 05º33'20" sul e longitude 47º34'40" oeste.
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Sítio Novo (TO)

“No município de Sítio Novo do Tocantins o babaçu é muito aproveitado. Além 
da produção de azeite, carvão e sabão, mulheres de pequenas comunidades, 
como o povoado Juverlândia, fabricam também a farinha do mesocarpo. É pos-
sível observar ainda casas de pau a pique cobertas com a palha do babaçu e 
cercas feitas com talo de babaçu.

É muito frequente em Juverlândia a organização dos chamados ‘adjuntos das 
quebradeiras’, que são mutirões organizados para quebra do coco. Esses mu-
tirões acontecem da seguinte maneira: uma mulher convida outras mulheres 
para quebrar coco em sua residência. Enquanto as convidadas quebram coco, 
a anfitriã se ocupa do preparo de lanches e do almoço. Ao final do mutirão, a 
anfitriã fica com as amêndoas de babaçu resultante do trabalho em grupo e se 
compromete a participar dos mutirões organizados por cada uma de suas con-
vidadas e a quebrar a mesma quantidade de coco. Esses mutirões são descritos 
como momentos muito animados” (IPHAN, 2011, 144-145).

Localização
A 613 km de Palmas (TO), apresentando 

latitude 05º36'00" sul e longitude 47º38'29" oeste.
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Palmeira Babaçu. 

Autor. Odair Giraldim

Palmeira

PALMEIRA BABAÇU (Orbignya Phalerata)

Apresenta ocorrência no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. No Tocan-
tins está presente no centro do estado e na região conhecida como Bico do Pa-
pagaio. 

Essa palmeira pode alcançar até 20 metros de altura. Possui folhas arqueadas 
com tamanho de até 8 metros de comprimento, que mantém posição retilínea, 
e o caule de 10 a 20 centímetros de diâmetro.

A produção do fruto (coco babaçu) está relacionada às condições de luz. Em 
áreas bem iluminadas, a planta leva em média 15 anos para produzir o fruto. 
Quando estão localizadas em florestas fechadas, o tempo necessário para pro-
dução passa a ser de 47 anos. No estado do Tocantins, o período de frutificação 
ocorre entre os meses de junho e janeiro. Quando maduro, o coco cai no solo.

A palmeira é aproveitada em sua totalidade, sendo utilizada na construção civil, 
na culinária, como alimento para animais, como carvão vegetal e no artesana-
to. Segundo relatos da comunidade rural local, a palmeira também é utilizada 
como catalisador de água, conservando mais as pastagens nos locais em que há 
ocorrência de babaçuais (IPHAN, 2011).
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Palmeira Babaçu e os cachos 
contendo o fruto (coco).

Palmito da ‘pintoba’ – palmeira jovem que ainda não criou caule.
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Cada palmeira produz 
de 3 a 6 cachos por ano, 

totalizando cerca de 5 mil 
cocos (frutos).

Coco – fruto do Babaçu. 
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Partes que compõem o coco babaçu.

AMÊNDOA

MESOCARPO

EPICARPO

Detalhe do caule da palmeira.

ENDOCARPO

A folha arqueada da palmeira 
pode medir até 8 metros de 

comprimento.
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USO DA PALMEIRA NAS CONSTRUÇÕES TRADICIONAIS

Ao longo da extensão territorial que abrange a microrregião do Bico do Papagaio, 
que foi objeto de estudo do Inventário Nacional de Referências Culturais, é comum 
encontrar edificações que utilizam a palmeira babaçu no processo construtivo, tan-
to em habitações quanto em barracões. Estes são utilizados para armazenamento 
de produtos (amêndoa, coco e carvão) e também durante os mutirões para coleta 
do coco.

Construções tradicionais O sistema construtivo tradicional é composto por paredes em pau a pique e cober-
tura com palha. 

O pau a pique é uma técnica construtiva antiga que emprega materiais locais como 
o solo (argila), madeira e cipó. Na microrregião do Bico do Papagaio, os talos da fo-
lha da palmeira são utilizados na estrutura em forma de malha que sustenta o barro 
tanto na vertical como na horizontal, sendo amarradas com cipó.

As folhas da palmeira (palha), depois de secar, são inseridas na cobertura, fixadas 
com cipó na estrutura de madeira da cobertura.

Os talos da palmeira também são empregados nas cercas, que cumprem a função 
de divisão de propriedade e impedimento de circulação de animais.

Antigamente, a palha do babaçu trançada na forma de esteiras também era utiliza-
da para vedar as aberturas de portas e janelas (IPHAN, 2011).

Estrutura da construção composta por talos e palhas de babaçu, 
barro e madeira.
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Tipologia das habitações tradicionais. Tipologia das habitações tradicionais.
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Telhado com estrutura em madeira 
coberto com palhas fixadas por cipó.
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Barracões para armazenamento de produtos oriundos da palmeira babaçu.
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Palha (folha) para cobertura das edificações.

Talos de babaçu empregados na malha da parede de  pau a pique e também em cercas. Sistema de fixação da palha inteira na cobertura.

Estrutura da cobertura em madeira roliça amarrada com cipó.
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Sistema de amarração dos talos com arame farpado.

Sistema de amarração dos talos com arame liso.
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Dona Raimunda Gomes, líder comunitária,  
quebradeira de coco do povoado Sete 
Barracas, município de São Miguel (TO).

Olhar sob as pessoas Enfrento o coco,
Enfrento a roça,
Mulher é brasa viva em qualquer lugar

João José Filho (João Abelha)
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a palmeira nasce sem ninguém 
plantar,
cresce
sem ninguém regar,
cresce
sem ninguém cuidar,

Ela vence as
adversidades.
Ela é nossa
mãe de leite. Antônia dos Santos

Maria Soledade Sousa Costa, quebradeira de coco do povoado Juverlândia, 
município de Sítio Novo (TO).

Maria Alci Oliveira da Silva, lavradora do município de Augustinópolis (TO).
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Há pouca participação de jovens no processo de quebra de coco. Maria Madalena Benigna Feitosa,  
lavradora do município de Augustinópolis (TO).
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Aldaneide Doisa Costa, 
lavradora do povoado Pequizeiro,  

município de Axixá (TO).

Valdivino Almeida da Silva, 
trabalhador rural do povoado Alto do 

Zumbi, município de Axixá (TO).

João José Filho (João Abelha), apicultor, 
sindicalista e compositor do povoado São 

Félix, município de Praia Norte (TO).

Senhor Elias de Sousa, feirante da 
cidade de Buriti do Tocantins (TO).

Zélia Conceição e Antônio Ly, 
artesãos do povoado Cannaã, 
município de Buriti do Tocantins (TO).
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PROCESSO DA QUEBRA DO COCO

“A quebra do coco é realizada durante todo o ano, mas é no período mais seco que 
ela acontece com mais intensidade, pois nessa época tanto a quantidade quanto a 
qualidade do coco é maior. A quebra acontece quando há uma quantidade consi-
derável de coco acumulada. Para isso é necessário ir aos babaçuais e coletar o fru-
to. A quebra pode acontecer no próprio babaçual, mas como a coleta geralmente 
acontece em terras de terceiros é mais comum levar o coco para ser quebrado em 
outro lugar, mais frequentemente na residência da quebradeira. 

Mutirões para coleta e quebra do coco.

Quebra do coco

Coleta do coco babaçu realizada com auxílio de animais.

Para quebrar o coco, a mulher se senta no chão, e sobre o fio de um machado preso 
por suas pernas fica equilibrado o coco do babaçu; depois de ser batido com força 
por um pedaço de pau, o coco parte-se ao meio, deixando aparecer as amêndoas” 
(IPHAN, 2011, p. 157).
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Mutirões para quebra do coco.
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Processo de separação da amêndoa (coco) e o mesocarpo.
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Machado.

Cacete.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA QUEBRA DO COCO



BABAÇU   7 5BABAÇU   74

Azeite de babaçu
O azeite do babaçu é um subproduto oriundo da amên-
doa, bastante utilizado na culinária do Bico do Papagaio e 
também na fabricação de sabão.

Transformação  
da matéria

Processo de produção do azeite de babaçu

“As amêndoas são colocadas em uma panela, junto com um pouco de azeite que 
tem como objetivo não permitir que as amêndoas queimem. O aquecimento dura 
aproximadamente 30 minutos. É necessário mexer constantemente para evitar 
que as amêndoas passem do ponto. Depois de aquecidas as amêndoas devem ser 
trituradas até originar uma massa homogênea. O processo de trituração pode 
acontecer com auxílio de um pilão, de um moinho manual ou, como é mais co-
mum atualmente, por meio de máquinas forrageiras. À massa originada a partir 
do processo de trituração é acrescentado um pouco de sal que visa ampliar a du-
rabilidade do produto. Além do sal, acrescenta-se um pouco de água para deixar  
a massa menos consistente, de modo a facilitar seu aquecimento. A massa origi-
nada da trituração das amêndoas é levada ao fogo para a separação do azeite e da 
água e também de resíduos que se depositam no fundo da panela. O óleo obtido 
a partir do primeiro processo de apuração é novamente levado ao fogo para elimi-
nar os últimos vestígios de água nele contidos. Quando o líquido para de estalar 
dentro da panela é sinal de que não existe mais água. O azeite já apurado é posto 
em um recipiente onde deve esfriar totalmente. Depois de frio e coado o azeite é 
posto nos recipientes para ser vendido ou armazenado para o consumo da artesã” 
(IPHAN, 2011, p. 158).

Amêndoa sendo torrada em panela de ferro.
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utilizando o pilão manual.

Massa triturada acrescida de água e sal levada ao fogo para separação da água e do óleo.
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Amêndoas aquecidas para serem trituradas.

Método de trituração em forrageiras (moinho manual).

Após trituradas, as amêndoas são levadas 
ao fogo para fervura.
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Método de trituração em forrageiras  
(moinho elétrico).
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SABÃO DE COCO BABAÇU

“A atividade é realizada durante todo o ano. O produto é utilizado para lavagem 
de vasilhas, roupas e também para higiene pessoal. É uma alternativa que evita 
a compra de sabão no comércio local. Para fazer o sabão, mistura-se azeite com 
sebo (gordura animal), soda cáustica e um pouco de água. É necessário mexer 
por um tempo até a mistura ficar homogênea e começar a endurecer. A mistura 
fica no recipiente por mais ou menos 12 h para endurecer totalmente. Depois do 
período de descanso o sabão é cortado em pedaços e pode ser utilizado. Algumas 
pessoas passaram a adicionar essências, para conferir cheiro, e corantes (xadrez), 
para conferir cores diferentes ao sabão” (IPHAN, 2011, p. 160).

Sabão de coco à base de azeite de babaçu.
Autora. Valéria Melo

CARVÃO VEGETAL

“O carvão é a principal fonte de calor utilizada pelas pessoas da comunidade para 
cozinhar. A princípio o carvão só era fabricado a partir da técnica chamada ‘caiei-
ra’, quando um buraco é aberto no chão e é preenchido com as cascas do babaçu, 
sobre as quais se ateia fogo. Depois de iniciado o processo da queima, tapa-se o 
buraco com folhas e terra e se deixa o material queimar lentamente. 
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Aproveitamento de tambor (latões) 
como forno no processo de fabricação 
do carvão a partir do coco de babaçu.

Forno de ferro.
Autor. Odair Giraldin

Entretanto, hoje existem também fornos próprios para produção do carvão. Nesse 
processo, para facilitar o início da combustão, antes de encher o forno, coloca-se 
um material de fácil combustão (estopa, fibras de epicarpo) umedecido com óleo 
diesel. As cascas passam a ser colocadas no forno, por meio da abertura superior. 
O fogo tende a subir rapidamente e a carga começa a descer. Como geralmente se 
trata de uma quantidade considerável, é necessário esperar para que o material 
seja queimado por inteiro. O forno possui uma série de orifícios, um de diâmetro 
maior na parte superior e outros menores em alturas diferentes. No início da com-
bustão, a fumaça começará a sair pelos orifícios pequenos e pela abertura superior. 
Como a carbonização não é uniforme e não atinge todos os orifícios ao mesmo 
tempo, eles serão fechados em momentos diferentes. Assim que for observada a 
presença de brasa, é sinal de que a frente de carbonização já atingiu a região. 

Como a inspeção visual não fornece informações sobre as condições no centro 
do forno, utiliza-se um pedaço de vergalhão ou vara de madeira que deverá ser 
introduzido nos orifícios. Se não houver resistência à sua penetração até o centro 
do forno, significa que a frente de carbonização já atingiu aquela região e que o 
orifício deve ser fechado. A vedação dos orifícios é feita com barro. Depois de 
totalmente vedado, é necessário um longo tempo até que o forno resfrie, aproxi-
madamente 24 h. É muito importante verificar se não há nenhuma entrada de ar. 
Se houver, o fogo não se apagará e consumirá todo o carvão” (IPHAN, 2011, p. 159).
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Autor. Odair Giraldin.

FARINHA DO MESOCARPO

Farinha de puba, utilizada para fazer 
bolo de puba com óleo de babaçu.
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Nas feiras livres dos municípios que foram contemplados pela pesquisa é comum 
encontrar a amêndoa crua para extração do leite de babaçu, o azeite e a farinha do 
mesocarpo sendo comercializados juntamente com outros produtos como feijão 
de corda e farinha de puba.

Esses subprodutos do babaçu também são comercializados ao longo das estradas 
da microrregião do Bico do Papagaio.

Feira de Buriti do Tocantins.

Banca nas estradas que 
ligam as cidades.
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Peixe no leite de coco de babaçu

O leite de babaçu é extraído das amêndoas que são compradas in natura, sendo 
utilizado no preparo de carnes e peixes.

Receita

Ingredientes:

2 kg de peixe
1 dente de alho
1 cebola
Pimenta do reino e sal a gosto
1 pimentão médio
1 tomate picado ou em rodelas
1/2 colher (sopa) de corante
3 pimentas de cheiro picadas
2 copos de 200 ml de leite de coco babaçu
30 g de cheiro verde picado

Modo de preparar:

1. Tempere o peixe cortado em postas com alho, cebola, pimenta do reino e sal
2. Coloque o peixe para cozinhar na panela, acrescentando o pimentão, o toma-
te, o corante e a pimenta de cheiro
3. Quando o peixe estiver quase cozido, acrescente o leite de coco. Cozinhe por 
mais 5 minutos
4. Ao apagar o fogo, acrescente o cheiro verde.

(Fonte: <www.apato.org.br/documentos/livro-de-receitas-cocobabacu.web.
pdf>. Acesso em 05/01/2016).

Culinária
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Gongo frito

O gongo é uma larva que cresce nos frutos de várias palmeiras. No babaçu, essa 
larva é gerada dentro do coco. 

A comunidade costuma fritar as larvas e fazer farofa ou ingeri-las fritas como lan-
che durante os mutirões para coleta e quebra do coco babaçu.

Peixe frito no azeite de coco babaçu

O azeite extraído da amêndoa é bastante utilizado na culinária local, substituindo 
o óleo de soja.

Receita

Ingredientes:

1 colher (sopa) de tempero pronto
1/2 litro de azeite de coco babaçu
1 peixe inteiro de 1 kg cortado

Modo de preparar:

1. Unte o peixe com tempero pronto
2. Em uma frigideira, coloque o aceite de coco e deixe esquentar
3. Frite o peixe no azeite quente, por cerca de 5 minutos de cada lado ou
até dourar
4. Tire da frigideira e deixe escorrer em papel toalha antes de servir.

(Fonte: <www.apato.org.br/documentos/livro-de-receitas-cocobabacu.web.
pdf>. Acesso em 05/01/2016).
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Bolo de mesocarpo

Receita

Ingredientes:

4 ovos
3 colheres (sopa) de margarina
1 /2 copo de 200 ml de açúcar
3 copos de 200 ml de farinha de trigo com fermento
1 copo de 200 ml de mesocarpo
1/2 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparar:

1. Bata as claras dos ovos em neve. Separe
2. Em outro recipinete, bata a manteiga, as gemas e o açúcar até resultar
uma mistura cremosa
3. Acrescente a seguir e aos poucos o leite, a farinha de trigo, o
mesocarpo e o fermento
4. Por último, acrescente as claras em neve delicadamente
5. Coloque em forma untada e asse em forno alto (280 °C) por cerca de
30 minutos.

(Fonte: <www.apato.org.br/documentos/livro-de-receitas-cocobabacu.web.pdf>. 
Acesso em 05/01/2016).
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Autor. Odair Giraldin.

Fonte. Disponível em <www.fbb.org.br/tecnologiasocial/banco-detecnologias-sociais/pesquisar/de-
talhar-tecnologia-41.htm>. Acesso em  05/01/2016.



BABAÇU   97

O artesanato produzido a partir dos produtos da palmeira babaçu são oriundos 
tanto do saber tradicional quanto de oficinas organizadas pelo Sebrae e outras 
instituições como Asmubip, AMB e ASFA. No artesanato tradicional, a cestaria 
construída a partir da folha da palmeira babaçu se destaca.

Os produtos gerados a partir das oficinas é o que a comunidade local referencia 
como artesanato, tais como biojoias, artigos produzidos a partir da fibra do ba-
baçu e do coco, além dos bordados confeccionados utilizando como referência a 
imagem da palmeira e do coco. Esses produtos podem ser encontrados com maior 
expressividade nos municípios de Axixá, Carrasco Bonito e São Miguel. Na cidade 
de Araguatins, há a Casa de Cultura, que recebe a produção de artesanato e co-
mercializa as peças fabricadas pelos artesãos do projeto Arte Norte do Sebrae. No 
município de Carrasco Bonito, algumas mulheres deixaram de quebrar coco para 
produzir artesanato a partir das oficinas.

Embora haja um incentivo dessas instituições na confecção desse artesanato 
como produto gerador de renda, o mesmo não tem causado mudanças no pro-
cesso de produção do artesanato tradicional e também não é um atrativo para os 
artesãos mais velhos (IPHAN, 2011).

Fibra de babaçu trançada para confecção de cestaria. 
Autor. Odair Giraldin

Artesanato
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PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CESTARIA TRADICIONAL

A cestaria pode ser produzida em qualquer época do ano. Todavia, no período 
mais seco do ano, quando o acesso à matéria prima é mais fácil, sua fabricação 
tende a ser maior. Retira-se a palha do “olho” da palmeira, geralmente das pal-
meiras jovens que são mais baixas. Depois de retirada, a palha é exposta ao sol 
durante uns dois dias para “murchar” (secar). Depois do período de exposição ao 
sol a palha tem seu talo rachado ao meio horizontalmente (de baixo para cima) 
acompanhando todo comprimento do talo. De acordo com o tamanho da palha e 
com o tamanho do objeto que se deseja fazer, a palha pode ser dividida também 
verticalmente de modo a originar pedaços menores. A partir do trabalho de tran-
çar a fibra do babaçu são fabricados cofos (utilizados para armazenamento e/
ou transporte de produtos), esteiras (eram muito utilizadas antigamente como 
portas e janelas, hoje são mais destinadas a forrar superfícies), abanos (usados 
para “abanar” o fogo), balaios (utilizado para armazenamento de produtos, dife-
rencia-se do cofo pelo seu formato) (IPHAN, 2011, p. 160).
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“Biojoias são peças produzidas a partir de matéria prima de origem vegetal ou 
animal. As biojoias e outros artigos artesanais relacionados ao universo do baba-
çu são confeccionados por artesãos de diferentes municípios do Bico do Papagaio 
que foram formados em oficinas de artesanato oferecidas pelo Sebrae. Colares, 
brincos, bolsas, cestos, capas para almofada constituem alguns dos produtos co-
mercializados.

Segundo a responsável pela Casa de Cultura de Araguatins, os artigos produzidos 
a partir do babaçu e que são comercializados pela instituição não são consumidos 
pelas pessoas da cidade ou mesmo da região. Segundo ela, os produtos são vendi-
dos para outras regiões do país e também são muito procurados pelos turistas que 
visitam Araguatins na temporada de praia” (IPHAN, 2011, p. 162).

Balaios utilizados na coleta do coco babaçu.

Cestaria para armazenagem das amêndoas 
coletadas na quebra do coco.
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Chaveiro produzido a partir do coco babaçu.
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Artesanato comercializado na Casa de 
Cultura de Augustinópolis, utilizando 
coco e a palha da palmeira trançada.

Artesanato comercializado na Casa de 
Cultura de Augustinópolis, utilizando 
coco e a palha da palmeira trançada.
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Os cantos estão presentes ao longo do processo de coleta e quebra de coco e tam-
bém nas festas locais. As composições, que comumente abordam o cotidiano das 
quebradeiras de coco, são realizadas pelas pessoas da comunidade, autores des-
conhecidos e também durante a realização das atividades com o surgimento de 
versos de improviso.

Segundo a quebradeira de coco Maria Socorro, moradora do povoado Pequizeiro, 
“cantar faz com que suas companheiras esqueçam um pouco o peso do trabalho e 
a humilhação de precisar passar por debaixo dos arames farpados que as separam 
dos babaçuais existentes nas terras de proprietários que veem com maus olhos a 
atividade” (IPHAN, 2011, p. 41).

Cantos e poemas XOTE DAS QUEBRADEIRAS DE COCO
Autor: João (Abelha) Filho, apicultor e sindicalista do município de Praia Norte (TO)

Hei! Não derrube esta palmeira.  
Hei! Não devore os palmeirais.  
Tu já sabes que não podes derrubar, 
precisamos preservar as riquezas naturais (Refrão).

O coco é para nós grande riqueza,
é obra da natureza, ninguém vai dizer que não,
porque da palha se faz casa pra morar, 
já é meio de ajudar a maior população.

Se faz o óleo pra temperar comida,
é um dos meios de vida pra os fracos de condição,
reconhecemos o valor que o coco tem
a casa serve também para fazer o carvão.

Com o óleo do coco as mulheres caprichosas,
fazem comidas gostosas de uma boa estimação
merece tanto o seu valor classificado 
que com o óleo apurado se faz o melhor sabão.

Palha de coco serve pra fazer chapéu, 
da madeira faz papel, ainda aduba o nosso chão,
talo do coco também é aproveitado,
faz quibano e cercado, pra poder plantar feijão.

A massa serve pra engordar o porco,
tá pouco o valor do coco, precisa dar atenção.
Para os pobres este coco é meio de vida
pisa o coco, Margarida, e bota o leite no capão.

Mulher parada deixa de ser tão medrosa,
seja um pouco corajosa, segure na minha mão.
Lutemos juntos com coragem e com amor,
pra governo dá valor a esta nossa profissão
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AVE MARIA DAS QUEBRADEIRAS
Autora: Maria do Socorro Lima, presidente no MIQCB no Tocantins, Praia Norte – (TO)

Ave Maria palmeira que sofre desgraça
Malditos derruba, queima, devasta
Bendito é teu fruto que serve de alimento
E no leito da terra ainda dá o sustento
Santa mãe brasileira, mãe de leite verdadeiro
Em sua hora derradeira, rogai por todas nós quebradeiras.

OITO DE MARÇO
Autor: João (Abelha) Filho, apicultor e sindicalista do município de Praia Norte – (TO)

Oito de março vai deixar muita saudade
Pois na verdade tenho orgulho em ser mulher
Enfrento o coco, enfrento a roça, enfrento a casa
Mulher é brasa, viva em qualquer lugar

Sou cidadã no meio da sociedade
A liberdade é um direito da mulher.
Sou lutadora, na batalha sou guerreira,
Sou brasileira e sou filha de Javé

Estou sonhando com minha felicidade,
Capacidade também existe na mulher
Não sou escrava, sou capaz e competente
Mulher é gente. É mulher que o homem quer

No nosso país não existe igualdade 
A sociedade discrimina a mulher
Para as mulheres desejo felicidade
Tenho saudade de um Brasil que a gente quer.
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MULHER NA LUTA
Autor desconhecido

Oh mulher, te chamo porque essa luta é sua (2 vezes)
Deixa essa cozinha e vamos cair na rua (2 vezes).

Essa luta é nossa, não desanime não
As nossas palmeiras estão todas no chão
Vamos dá um jeito que eu já não aguento

Nós quebra coco e cuida de menino
Lavar roupa este é teu destino
Depois vai pra roça, que situação
Vai quebrar o coco pra comprar o pão

A quebra do coco foi quem me criou
Dizia meus pais, também meus avós
Agora eu to vendo tudo se acabando 
É o fazendeiro que tá devorando



BABAÇU   1 1 5BABAÇU   1 1 4

COCO LIVRE S/A
Autor: Genésio Tocantins

A minha mãe quebrava coco pra comer
E hoje em dia eu canto coco pra viver
A minha mãe quebrava coco pra comer
E hoje em dia eu canto coco pra viver
Olha o coco! Quem vai querer?
Olha a cocada! Quem vai querer?
Olha o coco! Quem vai querer?
Olha a cocada! Quem vai querer?

Já cantei coco, quebrei coco e ralei coco
Conquista, cantando coco do oco do maracá
Meu camará coco de roda ciranda
Minha língua não desanda no pandeiro e no ganzá

Mistura e manda, no pandeiro e no ganzá
Mistura e manda, no pandeiro e no ganzá

Um coco bossa, cabeça, coco cabano
Coco sul-americano, tucumã, ouricurí
Coco xodó, macaúba, buriti
Um coco que quebra queixo, coco do queixo cair

Mistura e manda, no pandeiro e no ganzá
Mistura e manda, no pandeiro e no ganzá

Solta esse coco, bota coco na cocada
Rebola na embolada, enrola a língua lhá ga lhá
Jeca total, capiau, chapéu de palha
Criança também trabalha, para o coco libertar

Mistura e manda, no pandeiro e no ganzá
Mistura e manda, no pandeiro e no ganzá

Parte e reparte, eu falo que a melhor parte
É quando se parte com arte, a parte que nos tocou
O epicarpo, o mesocarpo, o endocarpo
Todo mundo policarpo, brasileiro sim senhor
Essa é a Maria tico-tico e onde ela põe a boca o beija-flor põe o bico
Essa é a Maria tico-tico, onde ela põe a boca o beija-flor põe o bico
Alegria do pobre sem a tristeza do rico
Alegria do pobre sem a tristeza do rico
Preciso libertar esse coco, preciso libertar esse coco
O coco livre nos alegra mais um pouco
O coco livre nos alegra mais um pouco

Babaçuê, meu amor, babaçuá
Babaçuê, meu amor, babaçuá
Meu cacete quebra coco, faz o machado cantar
Meu cacete quebra coco, faz o machado cantar
Pra quebrar o coco, o cacete tem que ser duro
Pra quebrar o coco, o cacete tem que ser duro
Pra quebrar o coco, o cacete tem que ser duro
Pra quebrar o coco, o cacete tem que ser duro
A minha mãe quebrava coco pra comer
E hoje em dia eu canto coco pra viver
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A minha mãe quebrava coco pra comer
E hoje em dia eu canto coco pra viver
Olha o coco! Quem vai querer?
Olha a cocada! Quem vai querer?
Olha o coco! Quem vai querer?
Olha a cocada! Quem vai querer?

Coco, mamãe
Coco, mamãe
Coco, mamãe
É coco, mamãe

Coco, mamãe
Coco, mamãe
É coco, mamãe (4 vezes)

Pra quebrar o coco, o cacete tem que ser duro
Pra quebrar o coco, o cacete tem que ser duro

POEMA (sem título)
Autora: Maria do Socorro Lima, presidente no MIQCB no Tocantins, Praia Norte (TO)

A palmeira caindo em carreira
A caminho da morte, mudando sua sorte
Suspiro derradeiro, gemido profundo
Treme a terra e o mundo
Sufocando o coração das quebradeiras

Maria Pereira da Silva, lavradora 
do povoado de Pequizinho, muni-
cípio de Axixá (TO).
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“Não devore os palmeirais.” 
Autor. João José Filho (João Abelha)

Ameaças

Segundo a pesquisa realizada durante o levantamento preliminar do Inventá-
rio Nacional da Cultura em torno do babaçu na região do Bico do Papagaio, a 
“identificação cultural, bem como o extrativismo do babaçu no Tocantins e as 
práticas tradicionais a ele inerentes, tem sido ameaçada. Há um conjunto de 
ameaças que vão das atividades ligadas à agropecuária, à construção de usinas 
hidrelétricas, imensos plantios de soja, reflorestamento de eucalipto e de teca, 
bem como a atividade siderúrgica nos estados do Pará e Maranhão, uma vez que 
essa atividade aumentou a demanda de carvão vegetal, muitas vezes feito do 
coco inteiro, sem a extração da amêndoa” (IPHAN, 2011. Relatório Final. p. 7 e 8).
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