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A LUTA PELA A TERRA, ATÉ QUANDO? RESERVA EXTRATIVISTA DO 

EXTREMO NORTE DO ESTADO DO TOCANTINS1 

 

 

“Pensei que, agora, eu ia ter a minha terra. Eu pensei assim: Ai, meu Deus, agora que 

colocou uma placa da Reserva Extrativista, será que cada pessoa que tem grande 

necessidade de trabalhar do jeito que a gente trabalha de quebrar coco, de lavradeira 

[trabalhar na roça]. Será que a gente alcança ganhar um pedacinho de terra pra gente 

mesmo governar e ficar dizendo que aquele pedacinho é da gente, embora seja cinco 

linhas. Mas também eu já fico satisfeita pelo resto da minha vida por nós ter avançado 

na carreira.” (Maria Luiza, Reserva Extrativista do Extremo Norte do Estado do 

Tocantins). 

 

 

 

Figura 1 - Placa da Reserva Extrativista do Extremo Norte do Estado do Tocantins 

dentro do seu próprio território. 

Fonte: Sousa, 2015. 

                                                            
1 Os dados deste trabalho são referentes à pesquisa intitulada “Transformações na vida das populações 

tradicionais a partir da criação da Resex do Extremo Norte do Estado do Tocantins”, publicada no ano de 

2015, de autoria de Dayane Rouse Neves Sousa. 
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INFORMAÇÃO GEORREFERENCIAL 

A Reserva Extrativista (Resex) do Extremo Norte do Estado do Tocantins possui 

uma área que corresponde a 9.280 hectares, localizada na região do Bico do Papagaio, 

especificamente no Estado do Tocantins - Brasil, entre os municípios de Carrasco 

Bonito (97% da área da Reserva), Buriti do Tocantins (2% idem) e Sampaio (1% idem). 

A Resex se encontra localizadas nas proximidades das seguintes coordenadas: latitude 

05°18'11" S e longitude 47°57'47" O (UFV/ICMBio, 2014).  

 

Figura 2 – Localização da Reserva Extrativista do Extremo Norte do Estado do 

Tocantins no território brasileiro e na região do Bico do Papagaio 

Fonte: Sousa, 2015. 

 

 

Em relação aos aspectos ambientais, a Resex apresenta o bioma de transição 

geográfico entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, sendo banhada pelos rios Tocantins 

e Araguaia (CASTILHO, 2009). A exploração extrativa praticada pelas famílias é 

focada na extração de babaçu. 
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Sobre os dados populacionais, no ano de 2014, foram identificadas 237 famílias, 

com o total de 893 pessoas, que mantinham relação com a Resex do Extremo Norte 

(UFV/ICMBio, 2014). Essas famílias residem em um dos quatro povoados (Centro do 

Firmino, Centro do Ferreira, Cacheado, Vinte Mil) que estão no entorno do território da 

Resex, e têm, também, aquelas que moram na área urbana do município de Carrasco 

Bonito.  

 

 

Figura 3 – Reserva Extrativista do Extremo Norte do Estado do Tocantins com 

destaque para a delimitação do seu território (em branco) e as comunidades do 

entorno, onde as famílias moram (em amarelo). 

Fonte: Banco de dados UFV/ICMBio, 2014. 

 

As famílias estão organizadas por meio da Associação da Reserva Extrativista 

do Extremo Norte (ARENT). Esta foi criada com o intuito de representar os 

extrativistas frente aos assuntos relacionados à Resex do Extremo Norte. Vale ressaltar, 

que, no Brasil, as Reservas Extrativistas tem o uso concedido às populações tradicionais 
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por meio do Contrato de Concessão de Direito Real do Uso (CCDRU2), que permite as 

famílias tradicionais morar neste território e fazer o uso sustentável dos recursos 

naturais por esses atores. Uma das restrições deste tipo de acesso a terra é a proibição da 

venda ou doação do espaço demarcado da família para outro grupo de pessoas, demais 

casos sobre a utilização da terra são discutidos em reunião, que ocorre mensalmente, 

com os líderes da Resex e o representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio3). 

O trabalho que vem sendo desenvolvido pela ARENT é fazer com que o decreto 

de criação da Resex do Extremo Norte não seja caducado ou cancelado. Também realiza 

reuniões com o intuito de pensar estratégias para que a regularização fundiária saia de 

fato e que as famílias possam ser beneficiadas de alguma forma com a existência da 

Resex do Extremo Norte. Em 2014, as famílias estavam se organizando para montar um 

acampamento no território da Resex com o propósito de pressionar o Governo para que 

a regularização fundiária ocorresse e, consequentemente, a distribuição dos lotes da 

terra. No entanto, esta ideia do acampamento não ocorreu.  

 

DA CONCENTRAÇÃO A LUTA PELA TERRA  

No Brasil, a estrutura fundiária é caracterizada pela concentração de terras nas 

mãos de uma elite agrária, denominada como latifundiários, e também por expropriação 

violenta de famílias e resistência do campesinato frente a esta realidade. Diante deste 

contexto fundiário, a figura mais emblemática dessa história é o latifúndio, uma herança 

que tem sua raiz no próprio processo de colonização do país. Todavia, apenas a partir da 

publicação da Lei de Terras4, em 1850, que o acesso a terra limitou-se a não ser por 

meio da posse de título. 

                                                            
2 É um instrumento legal que vai garantir às famílias de extrativistas o direito de uso sustentável de seus 

recursos, inclusive com a possibilidade de renovação para uso dos herdeiros das famílias, desde que 

cumpram as obrigações acordadas. 

 
3 Órgão gestor responsável pelas Reservas Extrativistas e demais Unidades de Conservação no Brasil. 
4 Esta proibia a aquisição de terras devolutas por outro título que não fosse o de compra, o que acabou 

sujeitando os camponeses não proprietários e aqueles que não tinham o título de posse da terra a sujeição 

aos grandes fazendeiros.   



 BRASIL  

5 
 

Na percepção do sociólogo rural brasileiro, José de Souza Martins (2000), a Lei 

de Terras contribuiu para a consolidação do latifúndio, bem como a instituição da 

propriedade privada e plena, marcando o início da desvinculação do Estado como 

senhorio da terra, já que, a partir desse momento, as terras que eram de domínio da 

Coroa Portuguesa transformavam-se em propriedade imobiliária sujeita a compra e a 

venda sem intervenção estatal. A implicação desta transferência, de acordo com este 

mesmo autor, foi a criação do direito absoluto, que é a principal causa da existência do 

latifúndio no Brasil, bem como das dificuldades para dar à terra uma função social. 

Esta realidade provocou e, ainda, vem provocando, ao longo da história, a 

exclusão de muitos trabalhadores rurais ao acesso a terra e a potencialização de diversos 

conflitos no território brasileiro. Isto vai fomentar a luta pela terra e pela reforma agrária 

que, entre as décadas de 1950 a 1960, são intensificadas por diversos setores 

progressistas que clamavam pelo acesso a terra. No entanto, com o golpe militar de 

1964 a Reforma Agrária é momentaneamente adormecida. 

Após a redemocratização do país, que ocorreu em 1985, essa discussão volta à 

tona no cenário nacional com o surgimento de diversos movimentos sociais como o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras (MST), o Movimento dos Atingidos 

por Barragens (MAB), o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS5), entre outros que, 

também, vão reivindicar o acesso a terra e a garantia aos direitos de milhares de 

trabalhadores rurais em todo o território brasileiro. 

Esta situação não era diferente no território do Bico do Papagaio, isto porque 

estava ocorrendo o processo de ocupação e de implantação de diversos projetos 

desenvolvimentistas cabeceados pelo Governo Militar na região da Amazônia6 

Brasileira, a qual também o Bico do Papagaio está inserido. Entre esses projetos é 

possível citar a construção de diversas infraestruturas, principalmente, as rodovias, 

como a Transamazônica. Esta teve o propósito de interligar os dois extremos 

                                                            
5 Hoje denominado como Conselho Nacional das Populações Extrativistas. 

 
6 Conhecida também como Amazônia Legal ou Floresta Amazônica, é constituída pelos Estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e engloba a maior 

região florestal e hidrográfica do mundo. 
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longitudinais do país e povoar esta área até então vista, pelo Estado, como desabitada. 

Em razão da construção deste empreendimento tornou-se mais intenso o processo 

migratório do Nordeste para Norte do país, bem como dos grupos econômicos, o que 

proporcionou a valorização das terras novamente e a especulação fundiária na região do 

Bico do Papagaio. Isso colaborou ainda mais para potencializar o conflito de terras nesta 

região (FERRAZ, 2000).  

Diante desse cenário, os trabalhadores rurais, sob a influência da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), por meio do padre Josimo, criaram nesta região diversos 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, ao longo da década de 1980. Assim, os Sindicatos 

com o apoio da CPT passaram a reivindicar a tão sonhada Reforma Agrária e o direito à 

posse da terra e a constituição de assentamentos rurais na região (CARVALHO et al. 

2006; SANTOS, 2011).  

Cabe destacar ainda que, na década de 1980, na região onde se encontra o 

território da Resex do Extremo Norte, a prevalência dos latifundiários era grande, por 

vez, eram estes atores que detinham o direito de propriedade sobre os recursos naturais, 

principalmente, aos babaçuais, que eram desmatados para a expansão da pecuária 

extensiva. Assim, os migrantes nordestinos, os descendentes de indígenas, os 

quilombolas, entre outros sujeitos que moravam ali, ou seja, os posseiros7 eram 

impedidos de quebrar e coletar os cocos de babaçu nas propriedades privadas. 

Diante deste cenário, estes grupos viviam em povoados paupérrimos, 

construídos no único espaço físico que lhes sobrou naquela imensa região, a pequena 

faixa situada entre as cercas das grandes fazendas e as estradas. As casas eram de parede 

de barro e cobertas com folhas de palmeira do babaçu, e, no seu interior, não tinha 

quase nada. É diante desta situação que o coco babaçu era a base da resistência dos 

trabalhadores, uma vez que este produto garantia a renda familiar. Portanto, a coleta do 

babaçu e a agricultura para o consumo da família eram as principais atividades 

econômicas desenvolvidas pelos trabalhadores rurais (BEHR, 1995). 

Para Martins (1990) o processo de ocupação da região de fronteira entre os 

Estados do Pará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas, na qual 

                                                            
7 Posseiro é aquele que trabalha na terra e/ou mora nela sem possuir algum documento legalmente 

registrado em cartório que comprove que o mesmo é proprietário (MARTINS, 1990).   
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se insere também a região do Bico do Papagaio, se configura como movimento de 

reprodução ampliada do capital, ou seja, a expansão do capitalismo se faz sobre as terras 

ocupadas por posseiros, através da expropriação e da expulsão violenta das famílias que 

já moravam nestes locais. 

Assim sendo, entre as décadas de 1950 a 1990, na região do Bico do Papagaio 

ocorreram, de forma intensa, perseguições e assassinatos de inúmeros posseiros e 

lideranças religiosas, expropriações violentas das famílias dos posseiros e grilagem das 

terras. Estas particularidades fizeram a região do Bico do Papagaio ser reconhecida 

nacionalmente como região do palco dos conflitos pela terra no país. Vale atentar que 

neste período de intensas violências no Bico do Papagaio, principalmente entre os anos 

de 1985 a 1992, está relacionado com a época em que as famílias da Resex do Extremo 

Norte vivenciavam a luta pela terra.  

No ano 1992, no território da Resex do Extremo Norte possuía sessenta famílias 

distribuídas em dois povoados localizados no interior desta área: Centro do Gonçalo, 

que ficava na região central da Resex; e Vilinha, localizado às margens do grotão, 

próximo da Rodovia TO-201. As casas eram todas de taipa, tendo de três a quatro 

cômodos. Este tipo de moradia possui nas suas paredes uma mistura de barro amarrada 

com o talo da palmeira do babaçu; o teto era coberto com a palha da palmeira do 

babaçu; as portas de esteiras construídas com o talo do babaçu e o chão de terra batida. 

Não havia água encana e nem banheiro nas residências. A água vinha do poço 

localizado no quintal da área de moradia e as necessidades fisiológicas eram realizadas 

em uma casinha no fundo do quintal da área de moradia ou no mato. A iluminação das 

casas era por meio da lamparina a óleo ou querosene. 

 Sobre o acesso a serviços de saúde e educação, no Povoado Centro do Gonçalo, 

tinha um posto de saúde que prestava os serviços básicos de saúde. Também havia nos 

povoados localizados no interior da Resex: parteiras, curadores e benzedores que 

contribuíam com a melhoria da saúde das famílias que viviam neste território. Em 

relação à educação, no Povoado Centro do Gonçalo, tinha uma escola que oferecia o 

ensino para alfabetizar apenas as crianças. Neste estabelecimento de ensino havia três 

professores e não era oferecida merenda aos alunos. 
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No que refere às principais ocupações dos membros das famílias, o extrativismo 

vegetal e a agricultura são as atividades mais praticadas pela população da Resex do 

Extremo Norte. Neste contexto, as principais fontes de renda, no passado, estavam 

associadas à comercialização das amêndoas do babaçu e da venda da força de trabalho 

do homem aos fazendeiros, que ocorria raramente, ou seja, era o trabalho de juquira – 

expressão regional que define bico, trabalho temporário, diarista. Normalmente, o 

trabalho de juquira era roçar o mato para formar áreas de pastagens para criar gado; 

cuidar do rebanho de gado; e/ou plantar arroz em uma fazenda, próxima da região, que 

tinha uma grande lavoura deste produto agrícola.  

Ademais, havia a renda do autoconsumo, que era do extrativismo do babaçu e do 

roçado (arroz, feijão, milho, mandioca, fava, abobora, melancia e batata). O plantio era 

realizado na terra dos fazendeiros por meio do arrendamento. Esta produção agrícola era 

para consumo próprio das famílias e para pagar o arrendamento aos fazendeiros. Os 

relatos que seguem retratam a importância do babaçu como fonte de renda monetária, 

bem como do roçado como renda do autoconsumo.  

O coco era para a venda, para a venda mesmo. Para comprar o açúcar, 

para comprar o sabão, para comprar o óleo, para comprar o café. 

Tinha muitas famílias que passavam o dia todinho no mato quebrando 

o coco e, quando chegava, ia direto para o comércio vender aquele 

coco. O comercio era onde que é [município de] Carrasco (SOUSA, 

2014, p. 78).  

 
Os homens trabalhavam no Juquira. O véi [marido] trabalhava para os 

outros, para os fazendeiros, roçava a juquira, recebia por dia, ou por 

empreita, era poucas vezes. Os fazendeiros também contratavam 

diarista para cuidar do gado, era o vaqueiro. As mulheres quebravam o 

coco e vendia em troca de mercadoria que era café, açúcar, óleo, 

sabão, Bombril ou do dinheiro. A renda era da roça [o marido era 

diarista de um fazendeiro] e do babaçu. A roça de arroz, milho, feijão, 

mandioca e fava eram para o consumo da família, não vendia nada. 

Nesse tempo, as mulheres tinham muitos filhos, eu mesma só ia à roça 

para levar comida para o véi, depois voltava para cuidar dos filhos e 

quebrar o coco (SOUSA, 2014, p. 78).  

 

Diante destes relatos, pode-se afirmar a relevância que o extrativismo da 

palmeira do babaçu assumia para as famílias, bem como o roçado no que se refere ao 

autoconsumo das mesmas. 
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A CRIAÇÃO DA RESEX DO EXTREMO NORTE: A LUTA PELO ACESSO A 

TERRA AINDA CONTINUA 

A história desta população está diretamente associada com as lutas por terra e 

por acesso aos babaçuais, fonte de segurança alimentar e renda das famílias. A partir do 

final da década de 1980, houve, na região do extremo norte do Estado do Tocantins, um 

processo de reivindicação pela Reforma Agrária por parte dos representantes dos 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e dos movimentos sociais ligados à Igreja Católica. 

Além da reivindicação pelo direito à posse da terra, enquanto meio de sobrevivência 

para as famílias, esses atores lutavam para acabar com os conflitos pela terra na região.  

Diante desse cenário, as mulheres quebradeiras de coco babaçu também assumiram a 

luta pelo acesso a terra e pelo uso sustentável do babaçu.    

Nos anos subsequentes, no início da década de 1990, emergiram, na Amazônia 

Brasileira, intensas mobilizações dos movimentos seringueiros para a criação de 

Reservas Extrativistas (Resex’s)8. Estas seriam a concretização das propostas dos 

extrativistas por meio de uma política pública específica de “Reforma Agrária” e 

proteção dos territórios e recursos naturais para as populações que moravam e 

utilizavam esses espaços. Na prática, a criação das Reservas Extrativistas representaria 

o acesso a terra e aos recursos naturais contidos nestes territórios. Neste sentido, Dona 

Raimunda (líder das quebradeiras de coco) também liderou a luta na região do Bico do 

Papagaio para que fosse criado esse tipo de território que permitiria garantir o uso desse 

espaço pelas famílias extrativistas. Naquele momento, essa preocupação era justificada 

em razão da recente criação do Estado do Tocantins, em 1988, que acirrava ainda mais 

os conflitos por terra (entre fazendeiros e população tradicional que explorava o babaçu) 

já existentes na região.  

                                                            
8 Reserva Extrativista é um tipo específico de Unidade de Conservação (UC), regulamentada pelo 

Presidente da República José Sarney por meio do Decreto no. 98.897, de 30 de janeiro de 1990, tendo 

como órgão gestor naquele momento o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA). A partir de agosto de 2007, esta função foi assumida pelo ICMBio, instituto ligado 

ao Ministério do Meio Ambiente, criado coma finalidade de gerenciar as unidades de conservação federal 

(SOUSA, 2015).   
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Essa mobilização acabou surtindo efeito e, em uma área com grande 

concentração de palmeiras do babaçu, entre a região de fronteira dos Estados do 

Maranhão e do Tocantins, possibilitou a criação de três Reservas Extrativistas: Mata 

Grande, Ciriaco e Extremo Norte do Estado do Tocantins, ambas no ano de 1992. Vale 

destacar que a criação dessas Resex’s, juntamente com a Quilombo do Frexal (Estado 

do Maranhão) e a Marinha do Pirajubaé (Estado de Santa Cantarina), aconteceu 14 dias 

antes do início da II Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, evento conhecido mundialmente como Eco-92 ou Rio-92, realizado 

na cidade do Rio de Janeiro - Brasil, entre os dias 3 a 14 de junho de 1992. Neste 

momento, as discussões sobre questões ambientais, desenvolvimento sustentável e 

aquecimento global estavam pulsando com intensidade no mundo, principalmente no 

Brasil, em razão do evento supracitado. 

Assim sendo, como forma de dar uma resposta ao mundo na Eco-92 e de 

relativizar os conflitos socioambientais internos no país, o governo brasileiro anuncia a 

continuidade na criação de territórios que tem o propósito de conservar o meio ambiente 

e de garantir o uso desse espaço para as populações tradicionais, conhecidos como 

Reservas Extrativistas. Este pronunciamento na Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento mostrou que o país estava seguindo as diretrizes 

apontadas pelo Relatório de Brundtland, conhecido também como Relatório Nosso 

Futuro Comum, produzido em 1987. Este documento colocava como foco a definição 

do conceito de desenvolvimento sustentável como fio norteador das próximas 

discussões sobre meio ambiente e homem e, também, denunciava a maneira como o 

homem vinha tratando o meio ambiente. 

Neste sentido, com a criação da Resex do Extremo Norte esperava-se que os 

conflitos fundiários na região fossem amenizados e que os direitos da população fossem 

garantidos, principalmente a concretização da regularização fundiária e o acesso a terra 

e aos babaçuais deste território. No entanto, passados mais de duas décadas da criação 

da Reserva Extrativista do Extremo Norte, o que é possível observar que a questão da 

regularização fundiária ainda é um desafio a ser rompido nesse território. 
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Embora a ocorrência disso, algumas explicações podem ajudar a entender a 

complexidade e os (des)caminhos da Resex do Extremo Norte. Primeiramente, o 

território criado era para ser a extensão do Assentamento Sete Barracas, mas isso não 

foi possível de ser concretizado, pois a distância de aproximadamente 75 quilômetros 

comprometeu o desenho elaborado de estes dois territórios serem apenas um.  

Segundo, as famílias que seriam beneficiárias da Resex do Extremo Norte não 

tinham clareza de como era a modalidade de acesso a terra por meio da Reserva 

Extrativista, o que causou confusão a estas pessoas. Para muitos tal território seria uma 

espécie de assentamento rural de Reforma Agrária. Mas, como eles não entendiam os 

prós e os contras deste tipo de Unidade de Conservação, acabou que os representantes 

da prefeitura municipal de Carrasco Bonito e os fazendeiros repassaram informações 

distorcendo o que era uma Reserva Extrativista, e como, também as ameaças 

intensificaram, as famílias com medo do que poderia acontecer com elas chegaram à 

conclusão que a forma como se usaria este território não atenderia os seus anseios e, 

portanto, a criação desse espaço não satisfaria a demanda deles. Uma das falas da 

pesquisa de Sousa (2015, p. 41) pode ilustrar este acontecimento “esqueceram de dizer 

para as famílias das quebradeiras de coco que esse espaço era uma Reserva Extrativista, 

bem como os seus direitos e deveres sobre este território”. 

Neste sentido, a dificuldade em compreender a conquista da Resex do Extremo 

Norte também foi diagnosticada na pesquisa realizada por Yohannes (2013). Isto é, tal 

autora expõe que, possivelmente, o processo de criação deste território teve etapas 

queimadas, ou seja, foi muito rápido o estabelecimento desta Resex o que acabou 

penalizando esse processo de compreensão pelas famílias. Ainda sobre esta questão, a 

mesma autora acredita que o objetivo da criação das Reservas Extrativas, especialmente 

a Resex do Extremo Norte, tenha sido mais a intenção do governo brasileiro apresentar 

um posicionamento em relação à conservação do meio ambiente junto aos países 

participantes da Eco-1992, uma ação que contribuiria para melhorar a imagem do Brasil 

no mundo.  

Diante deste contexto, a confusão do que seria de fato a Resex do Extremo Norte 

por parte das famílias e o interesse do Estado em anunciar sua existência na Conferência 
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das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento contribuiu ainda mais 

para o aumento dos conflitos ocorridos entre população tradicional e fazendeiros dessa 

região. Isto se intensificou em razão dos fazendeiros acreditarem que não seriam 

indenizados com o valor correto de suas propriedades e benfeitorias e pela possibilidade 

de encerrarem suas atividades pecuárias naquela região. Este cenário trouxe mais lenha 

na fogueira do debate contra a desapropriação e a regularização fundiária desta Resex. 

Sobre a resistência dos fazendeiros é importante destacar a forte influência 

política em Brasília que esse grupo tem. Assim, a partir do momento que foi instaurado 

o Decreto de criação da Resex do Extremo Norte este grupo passou a fazer lobby, no 

sentido, de buscar aliados para que cancelassem este documento. A legislação que criou 

esta Unidade de Conservação, em seu art. 2º do Decreto, trazia a seguinte redação:  

O Poder Público deverá proceder às desapropriações que se fizerem 

necessárias e, nos termos do art. 4º do Decreto nº. 98.897, de 30 de 

janeiro de 1990, a outorga dos contratos de concessão de direito real 

de uso à população com tradição extrativista. Parágrafo único. Caberá, 

ainda, ao Poder Executivo, a permanente gestão no sentido de 

assegurar a eficaz destinação da área descrita no art. 1º deste decreto 

(BRASIL, 1992). 

 

Diante disso, os fazendeiros, se aproveitando desse apadrinhamento político, 

fizeram intensa propaganda negativa sobre o que era a Reserva Extrativista, utilizando, 

inclusive, de artifícios de pressão junto às comunidades, como, por exemplo, proibindo 

as mulheres de irem quebrar coco nos babaçuais e impossibilitando os homens de 

colocar roçados nas suas terras, o que impactou os meios de vida dessas famílias que 

tinha como base socioeconômica a extração do babaçu, o cultivo da agricultura e a 

criação de animais de pequeno porte. Essa medida tinha o claro objetivo de fazer com 

que as famílias desistissem da continuidade da existência da Resex do Extremo Norte. 

Com apoio de políticos de Brasília e, também, em níveis municipal e estadual, 

essa mobilização por parte dos fazendeiros ganhou força e conseguiu a todo custo 

retardar a efetivação da Reserva. Essa realidade trouxe um custo muito alto para as 

famílias extrativistas, pois, na verdade a Reserva só existe no papel por meio do Decreto 

no. 535, de 20 de maio de 1992. Sobre essa realidade a fala do entrevistado coletado na 
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pesquisa de Sousa (2015, p. 43) retrata a dificuldade no apoio político que as famílias 

têm para que este território saia do papel. 

(...) o apoio político a gente não tem. Nem em nível estadual e nem em 

nível municipal. Todos os prefeitos que entram são contra a Reserva. 

Porque são os fazendeiros que patrocinam as campanhas deles. Então, 

se eles [prefeitos] ficarem a favor da Reserva, no outro ano os 

fazendeiros não apoiam eles [prefeitos]. Aí todos [prefeitos] que 

entram, na hora de pegar o apoio nosso, eles falam que apoiam a 

Reserva na nossa frente, mas na hora que ganha, nem senta com a 

gente para conversar sobre a Reserva. [...] Brasília a gente também 

não conseguiu muita coisa, a gente não conseguiu avançar. Na época 

que era o presidente Lula [Luiz Inácio Lula da Silva] no primeiro 

mandato e que a Marina era do Meio Ambiente [Marina Silva, 

ministra do Meio Ambiente], a gente achava que ia ter sucesso. Mas 

não tivemos. Não saiu nada do papel. 

 

O depoimento supracitado aponta a complexidade em relação ao acesso do 

território da Resex do Extremo Norte pelas famílias extrativistas, demonstrando que 

quem tem o poder sobre este espaço são os fazendeiros que possuem forte influência 

política. Essa fala possivelmente nos ajuda a entender, que se passado mais de duas 

décadas de criação da Resex do Extremo Norte, o motivo das famílias ainda não 

viverem neste território e, também, a razão do processo de regularização fundiária não 

ter ocorrido. 

O fato é que a Resex do Extremo Norte tem mais de vinte anos de existência e, 

até então, o Estado não havia regularizado a questão fundiária, o que resultou no fato de 

que as famílias das quebradeiras de coco não têm a garantia de extração do babaçu e, 

tampouco, o acesso a terra deste território. Percebe-se, então, que a não efetividade da 

atuação do Estado permitiu que as demandas existentes das populações tradicionais não 

fossem atendidas. Por três vezes tentaram realizar o processo de regularização fundiária, 

no entanto todas às vezes foram boicotados em função de manobras dos interessados. 

Outra questão observada por Sousa (2015) e Yohannes (2013) foi que por 

muitos anos as famílias não sabiam as delimitações do território da Resex do Extremo 

Norte. Somente em 2012 que o trabalho de demarcação dos limites ocorreu, colocando 

vinte sinalizações no seu perímetro. Para Yohannes (2013), as sinalizações dentro desta 

Unidade de Conservação representaram, pela primeira vez, a presença física da 
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existência da Reserva Extrativista. Uma das falas da pesquisa de Sousa (2015, p. 94) 

confirma o que Yohannes (2013) constatou.  

Pensei que, agora, eu ia ter a minha terra. Eu pensei assim: Ai, meu 

Deus, agora que colocou uma placa da Reserva Extrativista, será que 

cada pessoa que tem grande necessidade de trabalhar do jeito que a 

gente trabalha de quebrar coco, de lavradeira [trabalhar na roça]. Será 

que a gente alcança ganhar um pedacinho de terra pra gente mesmo 

governar e ficar dizendo que aquele pedacinho é da gente, embora seja 

cinco linhas. Mas também eu já fico satisfeita pelo resto da minha 

vida por nós ter avançado na carreira. 

 

Este depoimento demonstra o sentimento que a placa “Reserva Extrativista do 

Extremo Norte do Tocantins”, ver Figura 1, trouxe para as famílias que anos estão a 

espera para ter o acesso a terra. Também pode perceber que é neste momento das 

sinalizações no território da Resex que o Estado mostra para a população que aquele 

espaço é uma Reserva Extrativista, ou seja, é o Estado confirmando para a sociedade 

sua responsabilidade por aquele local e pela população tradicional local (as famílias das 

quebradeiras de coco). 

É importante destacar que a extração do babaçu é bastante relevante na vida 

desta população, uma vez que dele se obtém alimento, renda e, ainda, sua utilização na 

construção das casas ali existentes. Vale ressaltar também que, mesmo com as 

dificuldades impostas pelos fazendeiros, as famílias ainda continuam fazendo a extração 

do babaçu, porém em menor quantidade. O que se percebe é que esses anos de 

indefinição da efetivação da Resex do Extremo Norte têm trazido consigo diversos 

problemas, uma vez que a falta de regulamentação e fiscalização suficiente permite o 

aumento do desmatamento dos babaçuais para a expansão da pecuária. Além disso, 

deixa uma importante fonte de renda e o acesso a terra nas mãos dos fazendeiros em 

detrimento das famílias tradicionais. 

A fiscalização de cerca de 9.280 hectares é realizada por um único funcionário 

do ICMBio e isso acontece desde de 2007, pois antes não existia sequer algum servidor 

responsável pelos trabalhos nesta Unidade de Conservação. Já a regulamentação 

ineficaz se dá através da inexistência de regimento específico que delimite data, local e 

forma para o uso deste território. Outro fator relevante é a falta de conhecimento dos 

direitos adquiridos por parte da população tradicional, o que facilita a postergação da 
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solução por parte dos fazendeiros interessados. Além disso, o apadrinhamento político 

destes fazendeiros faz com que o processo de desapropriação das terras não saia do 

papel. Para Yohannes (2013), esta relação entre fazendeiros e políticos de nível de alto 

escalão vem prejudicando a consolidação da Resex do Extremo Norte, pois esse 

apadrinhamento dos políticos aos fazendeiros dá cobertura para que ocorram desrespeito 

e intimidação da atuação do Estado neste território.  

Por fim, a experiência desse conflito mostra que o Estado faz um papel 

paradoxal, ora fica do lado dos fazendeiros e não resolve a regularização fundiária da 

área da Reserva, ora executa o papel de regulador do conflito, fiscaliza o território desta 

Unidade de Conservação e acua os fazendeiros com advertências e multas àqueles que 

não fazem o uso ambientalmente correto das propriedades. Mas o que é certo é que, 

passados mais de vinte anos da criação da Resex do Extremo Norte, o fim desse conflito 

ainda está longe de ser resolvido. 

 

PERFIL DAS FAMÍLIAS DA RESEX DO EXTREMO NORTE 

As informações do Banco de Dados da UFV/ICMBio (2014), referente a 143 

famílias (correspondente a 60% das famílias) da Resex do Extremo Norte, indicaram 

que as porcentagens de homens e mulheres são relativamente próximas, 53,06% e 

46,94%, respectivamente. Também foi possível verificar que 56,30% da população têm 

sua naturalidade no Estado do Tocantins, seguido pelo Estado do Maranhão (30,80%), e 

o restante (12,90%) tem origem em outros Estados do país, como: Alagoas, Bahia, 

Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí e São Paulo. 

De acordo com Dias (2005), em algumas regiões dos Estados do Mato Grosso, 

Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará e Piauí, encontra-se a palmeira de babaçu, conhecida 

cientificamente como Orbignya phalerata Mart., e em grande quantidade forma os 

babaçuais, chegando atingir altura entre 10 a 30 metros. Nos estados do Tocantins, 

Maranhão, Pará e Piauí, o extrativismo do babaçu mostrou ser uma importante atividade 

econômica e base de uso doméstico para as populações que moram nesses espaços. 

Barbosa (2007) e Rocha (2011) elucidam que o uso do babaçu pela população é 

uma prática que estaria associada a laços de ancestralidade, e que o uso, a forma de 
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exploração e a preservação da palmeira do babaçu seriam passada de geração para 

geração, retratando a existência de uma tradição cultural do babaçu que envolve a 

relação entre natureza e populações tradicionais.  

Esse cenário sobre laços intergeracionais apresentado nestas pesquisas também 

teve similaridade com o presente estudo realizado com a população da Resex do 

Extremo Norte, uma vez que aproximadamente 80% dos informantes disseram que 

aprenderam a fazer uso do babaçu com algum membro da família (UFV/ICMBIO, 

2014). Neste sentido, foi possível verificar no trabalho de campo que, nas residências 

das famílias, havia algum subproduto do babaçu e até mesmo o próprio fruto que seria 

utilizado para o consumo familiar e ou para comercialização. O que pode constatar que, 

ainda hoje, praticamente tudo nessa palmeira é aproveitado.  

Sobre os aspectos culturais, um fato curioso, é a discussão sobre a divisão de 

gênero na atividade da quebra do babaçu. Antigamente, esta atividade era realizada 

pelas mulheres e os homens pouco se envolviam com a quebra do coco, uma vez que 

eles se dedicavam às atividades de produção agrícola para o consumo da família e de 

trabalhos temporários nas fazendas. Além disso, no imaginário dos homens seria 

vergonhoso que eles quebrassem coco. Isto é, havia um preconceito da própria 

população em relação ao homem que exercia essa atividade, ao passo que, hoje em dia, 

a coleta e a quebra do coco vêm sendo realizadas tanto pelas mulheres quanto pelos 

homens, não havendo preconceito de gênero na realização dessa atividade. Ainda assim, 

esta atividade é realizada com maior frequência pelas mulheres. 

Em relação à quebra do coco, esta atividade era e ainda tem sido realizada 

manualmente e exige força no braço e concentração para não machucar os dedos da 

mão. O trabalho é realizado da seguinte forma: o trabalhador fica sentado no chão e, 

entre as pernas, é preso um machado afiado com a ponta para cima, onde fica 

equilibrado o coco; depois, com um pedaço de pau, bate-se com muita força e várias 

vezes no coco até suas amêndoas soltarem. A Figura 3 mostra duas extrativistas 

realizando a atividade da quebra do coco. 
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Figura 3 – Extrativistas realizando a atividade da quebra do coco. 

Fonte: Sousa (2015). 

 

No que se refere à estrutura demográfica da população da Resex do Extremo 

Norte, 61,42% das pessoas enquadram-se na categoria de população economicamente 

ativa, que são aqueles que possuem entre 15 a 65 anos, e, de acordo como o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pode ser compreendida como potencial de 

mão de obra do setor produtivo. Ainda foi possível identificar que 44,62% da população 

são crianças e adolescentes, com idades entre 0 a 19 anos, e, apenas, 9,68% são idosos, 

que possuem idades acima de 60 anos (UFV/ICMBIO, 2014).  

Em relação os aspectos educacionais, 84,41% da população era alfabetizada9 e 

9,50% era analfabeta10. Ao pormenorizar tais informações foi observada que o grau de 

escolaridade predominante é até a primeira fase do nível fundamental, isto é, o nível 

fundamental incompleto (UFV/ICMBIO, 2014). Hoje em dia, as pessoas frequentam as 

                                                            
9 Alfabetizada é aquela pessoa capaz de utilizar leitura, escrita e habilidades matemáticas no seu cotidiano 

e que, possivelmente, tem anos de estudo.  

 
10 Analfabeto é aquele indivíduo que não possui as habilidades necessárias (leitura, escrita e numeração) 

para lidar com o seu cotidiano, bem como se desenvolver pessoal e profissionalmente.   



 BRASIL  

18 
 

escolas que têm em cada comunidade que moram as famílias da Resex do Extremo 

Norte, conforme pode verificar as informações, que segue, sobre as escolas e os níveis 

de escolaridade:  

 Comunidade Vinte Mil: têm duas escolas municipais, que oferecem turmas 

para o ensino fundamental (1o ao 5o ano) e alfabetização de jovens e adultos; e 

uma escola estadual, que oferecem turmas para o ensino fundamental (6o ano ao 

9o ano) e ensino médio (1o ao 3o ano). 

 Comunidade do Centro do Firmino: tem uma escola municipal, que oferecem 

turmas para o ensino fundamental (1o ao 9o ano) e alfabetização de jovens e 

adultos. 

 Comunidade do Centro do Ferreira: tem uma escola municipal, que oferecem 

turmas para o ensino fundamental (1o ao 9o ano) e alfabetização de jovens e 

adultos; e uma escola estadual, que oferecem turmas para o ensino fundamental 

(6o ano ao 9o ano) e ensino médio (1o ao 3o ano). 

 Comunidade do Cacheado: tem uma escola municipal, que oferece turmas para 

o ensino fundamental (1o ao 5o ano) e alfabetização de jovens e adultos. 

 Sede de Carrasco Bonito: têm três escolas municipais, que oferecem turmas 

para o ensino fundamental (1o ao 9o ano) e alfabetização de jovens e adultos; e 

uma escola estadual, que oferecem turmas para o ensino fundamental (6o ano ao 

9o ano) e ensino médio (1o ao 3o ano). 

 

Nas comunidades em que não há oferta do ensino médio, como na Comunidade 

Centro do Firmino, os alunos estudam na escola estadual na sede do município de 

Carrasco Bonito. Estes alunos utilizam o transporte escolar, ofertado pelo município de 

Carrasco Bonito para ir à escola. E, no caso da Comunidade de Cacheado, que não há 

oferta de turmas do ensino fundamental (6o ao 9o ano) e do ensino médio, os alunos 

estudam nas escolas na sede do município de Sampaio. Estes alunos, também, utilizam 

o transporte escolar, ofertado pelo próprio município de Sampaio, para ir à escola. 

 

 Ocupação, Renda e Programas Sociais 
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Em relação às principais ocupações dos membros das famílias, o extrativismo 

vegetal e a agricultura são as atividades mais praticadas pela população da Resex do 

Extremo Norte. Ao detalhar tais informações observou que os principais produtos 

extrativistas explorados foram: babaçu (82,07%), açaí (7,59%), buriti (5,52%), murici 

(1,38%) e frutas (3,44%). Já sobre a agricultura, os principais produtos cultivados foram, 

em ordem decrescente: feijão (27,07%), milho (24,02%), arroz (20,09%), mandioca 

(18,78%) e entre outras variedades (10,04%) (UFV/ICMBIO, 2014). 

No que concerne à renda das famílias, esta é composta pelos rendimentos 

obtidos com a produção do extrativismo vegetal e da agricultura, a venda da força de 

trabalho nas ocupações e os benefícios e programas sociais do Governo. Foi verificado, 

no Banco de Dados da UFV/ICMBio (2014), que 74,12% das famílias vive com renda 

mensal entre meio a dois salários mínimos. Outra questão observada, é que 8,39% das 

famílias vivem com até meio salário mínimo por mês e 35,66% vivem com valores 

entre meio a um salário mínimo por mês, situações que remetem à extrema pobreza11, 

conforme classificação da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República (SEA, 2015). Diante deste cenário, pode-se afirmar que, mesmo com os 

benefícios do Governo, a renda das famílias da Resex do Extremo Norte continua baixa. 

Ainda sobre a renda, foi possível verificar que os programas e benefícios 

governamentais se destacam como uma importante fonte de renda entre as famílias da 

Resex do Extremo Norte. Isto é, 58,87% das famílias recebem até meio salário mínimo 

de benefícios e programas sociais; 32,71% obtêm entre meio a um salário mínimo; e o 

restante ganha acima de um salário mínimo. Dentre os dez programas e benefícios mais 

acessados pelas famílias estudadas citam-se: Bolsa Família12, com 40,81% das 

constatações; aposentadoria, com 28,25% das opiniões; e Bolsa Verde, com 17,04% das 

respostas. E com menor porcentagem, apresentam-se os demais: pensão, Agente Jovem, 

                                                            
11O grupo de “extrema pobreza” enquadram-se as famílias que vivem com renda média familiar de até R$ 

851,00 por mês (SEA, 2015).   

 
12 O Bolsa Família é um programa de transferência de renda às famílias que estão em situação de pobreza 

ou de extrema pobreza, inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Cada família beneficiada deste 

programa recebe uma quantia em dinheiro todos os meses, um valor que depende do tamanho da família, 

da idade dos seus membros e da renda familiar. Além disso, há benefícios específicos para a família que 

tem crianças, jovens até 17 anos, gestantes e mães que amamentam (MDS, 2015). 
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auxílio doença, seguro defeso, seguro acidente, Pioneiros Mirins e Tocantins Mirins 

(UFV/ICMBio, 2014). 

 

 Acessos a serviços 

Em relação aos serviços de água, 94,41% dos entrevistados afirmaram receber 

água canalizada em sua residência. A origem desta água é por meio da rede geral de 

distribuição, em 47,55% das residências, e é paga por usar este serviço. Nas demais 

casas a procedência da água é por via de poço ou cisterna ou nascentes (UFV/ICMBio, 

2014).  

No tocante à existência de instalações sanitárias nas residências das famílias, 

86,01% das moradias possuem instalações sanitárias, sendo que a maioria é no interior 

das casas (UFV/ICMBio, 2014).  

Sobre à destinação do lixo doméstico gerado pelas famílias, 47,71% dos 

entrevistados afirmaram que o lixo é coletado por serviço público, ao passo que 45,99% 

queimam o lixo e outro percentual (39,84%) dão outras destinações aos resíduos 

(UFV/ICMBio, 2014). 

No que se refere à forma de iluminação presente nas casas das famílias da Resex 

do Extremo Norte, a principal fonte é a energia elétrica fornecida por companhia 

distribuidora e este serviço é pago pela sua utilização (UFV/ICMBio, 2014).  

Já em relação aos meios de comunicação utilizados pelas famílias para a 

obtenção de informações destaca-se o uso da televisão, rádios e telefone celular. E para 

transmitir as informações são o telefone celular e o rádio. 

Por fim, a respeito dos serviços associados à saúde das famílias da Resex do 

Extremo Norte, nas quatro comunidades (Cacheado, Centro do Firmino, Centro do 

Ferreira e Vinte Mil) e na sede municipal de Carrasco Bonito há disponibilidade dos 

serviços básicos de saúde através da existência de postos de saúde, além dos serviços 

dos agentes comunitários de saúde. Em todos os postos há atendimento médico em dias 

agendados; além dos serviços de vacinação, em períodos de campanha, e as vacinações 

obrigatórias; curativos, auferir pressão, atendimento odontológico e a presença de 

profissionais de enfermagem, sejam enfermeiros e auxiliares técnicos de enfermagem. 
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 Organização e Relações Sociais 

A organização social é um aspecto importante de se identificar em um grupo, 

pois é através desta estrutura que se compreende como funciona a sociabilidade e as 

dinâmicas sociais. As famílias da Resex do Extremo Norte tem maior ligação com a 

ARENT, que é a associação que representam eles nos assuntos relacionados a esta 

Reserva Extravista. Outra organização coletiva que as famílias são filiadas é o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais. Ressalta-se que estas duas organizações estão diretamente 

ligadas com a história deles em relação à luta pela a terra e a regularização fundiária da 

Resex do Extremo Norte, por isso tem sua importância no contexto social da família. 

Em relação às formas de lazer, esta se limita basicamente à assistir televisão, que 

é algo novo no contexto das famílias da Resex do Extremo Norte, participar de festas e 

reuniões religiosas, e praticar esporte, como o futebol e a pesca. 

Sobre a religião, foi possível identificar que 76,83% das famílias seguem a 

crença católica, 21,19% a evangélica, 1,32% a adventista e 0,66 a umbanda. Também 

constatou que a Igreja Católica, seguida da Igreja Evangélica são as mais atuantes nas 

comunidades das famílias UFV/ICMBio, 2014). 

 

ONDE CHEGAMOS COM A CRIAÇÃO DA RESEX DO EXTREMO NORTE?: 

PERCEPÇÕES E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO DESTE TERRITÓRIO  

 Uma das falas coletadas na pesquisa de Sousa (2015, p. 87) e que traz relevância 

para a discussão ora apresentada foi o depoimento de um extrativista ressaltando que, 

“agora”, as famílias sabem o que é uma Reserva Extrativista e que esta é para as 

famílias dos extrativistas morarem, trabalharem e coletarem os “produtos naturais”, 

como o babaçu. Esta declaração mostra que a percepção das famílias sobre a finalidade 

deste território vai ao encontro do que está no Decreto de criação desta Resex: “A área 

da Reserva Extrativista ora criada fica declarada de interesse social, para fins 

ecológicos, na forma da legislação vigente, ficando o IBAMA, autorizado a promover 

as desapropriações que se fizerem necessárias” (BRASIL, 1992).  



 BRASIL  

22 
 

 Por outro lado, passados mais de vinte anos de sua existência, as famílias ainda 

não têm a garantia ao acesso deste território e à exploração do extrativismo do babaçu, 

além da intensificação dos conflitos entre população tradicional e fazendeiros. Mas 

determinadas políticas públicas (Habitação e Transferência de Renda e Bolsa Verde), 

destinadas especialmente às populações tradicionais que são beneficiárias das Reservas 

Extrativistas, têm sido acessadas por algumas dessas famílias, fazendo com que elas 

sintam, mesmo que indiretamente, alguns benefícios da existência da Resex Extremo 

Norte em suas vidas. 

Em relação ao uso do babaçu, ainda hoje, praticamente tudo da palmeira do 

babaçu é aproveitado. As folhas da palmeira servem de cobertura para as casas e para a 

confecção de cestos (balaio, cofo, entre outros) e artesanatos. Da amêndoa se extrai o 

azeite, o óleo e o leite para uso na alimentação. Do mesocarpo do coco se extrai a 

farinha de amido para fazer mingau. As larvas presentes no coco, conhecidas 

popularmente como gongo, são utilizadas também na alimentação. Da casca do coco 

produz-se o carvão para ser utilizado como combustível no fogão de barro. O caule da 

palmeira, apodrecido, serve de adubo orgânico.  

O uso do babaçu pelas famílias é uma prática que estaria associada a laços de 

ancestralidade, conforme mencionado anteriormente. Isto revela que a extração do 

babaçu tem um sentido importante na reprodução socioeconômica e no cotidiano das 

famílias da Resex do Extremo Norte. Os relatos da pesquisa de Sousa (2015, p. 59) 

mostram a percepção dos entrevistados sobre esta afirmativa:  

O babaçu tem muita serventia. Se a pessoa bem soubesse, ela não 

cortava um pé de babaçu. De tudo aproveita, do pau do pé do coco 

você já começa a aproveitar, porque, quando ele está velho que puba, 

você já pega aquele bagaço, você põe no canteiro que dá um adubo 

dos melhores do mundo. Tem as palhas para cobrir a casa. Com as 

palhas do coco faz a esteira, faz vassoura para varrer, o abano para 

abanar o fogo, o cofo e faz o artesanato quem já sabe. Quando eu era 

mais nova, me lembro que colocava a palha para fazer colchão.  

 

Antigamente, se quebrava muito mais coco, para fazer o óleo, o leite, 

a massa, que fazia cuscuz. A minha família só tinha a massa do 

babaçu para comer. Todo dia tinha que quebrar coco. A palmeira foi 

uma mãe, pois era dela que se tirava o alimento da família. 
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A gente tempera a comida com o óleo de babaçu e faz o sabão do 

babaçu. Assim, dificilmente, a gente compra esses produtos, só 

compra os outros produtos para produzir o sabão. É uma coisa que a 

gente não gasta com essas coisas, então são bastante coisa, e é um 

auxílio direto. Também tem o carvão da casca do coco. Gás aqui, na 

verdade, a gente utiliza é complementar, se a mulher é acostumada a 

queimar com carvão, ela não confia no fogo do gás, ela confia num 

fogareiro cheio de brasa, aí sim, ela confia em botar uma panela e 

acha que vai cozinhar. 

 

Esta percepção de que “a palmeira babaçu é como uma mãe para aqueles que a 

exploram” é um sentimento comum entre as quebradeiras de coco, pois as famílias usam 

a todo o momento no seu cotidiano o babaçu, seja na alimentação, na construção de 

ferramentas de trabalho e habitação, e até mesmo como geração de renda. 

Outra prática comum realizada pelas famílias, desde mesmo antes da criação da 

Resex do Extremo Norte, é a extração do babaçu e a roça, atividades realizadas 

concomitantemente, em locais bem próximos. Isso só era possível, porque as mulheres 

tinham acesso aos babaçuais, apesar de já existir uma relação de dominação dos 

fazendeiros em relação a esses extrativistas, e os homens conseguiam arrendar, todos os 

anos, entre um a dois hectares da terra dos fazendeiros para plantar, principalmente, 

arroz, feijão, milho, mandioca, fava, abóbora, melancia e batata. Assim sendo, a 

produção agrícola praticada pelas famílias era para o consumo próprio e, outra parte, 

para pagar o arrendamento da terra ao fazendeiro.  

No entanto, a partir da criação da Resex, e ainda nos dias de hoje, as famílias 

têm uma maior dificuldade de realizar essas atividades em locais próximos, pois, os 

fazendeiros não estão arrendando a terra para as famílias fazerem roça no interior do 

território da Reserva com frequência e as áreas dos babaçuais estão restritas para a 

coleta do babaçu e proibidas para a quebra do coco – as relações de dominação dos 

fazendeiros em relação aos extrativistas ainda continuam no contexto atual. Mesmo com 

essa dificuldade de não ter um lugar espaçoso para realizar o plantio, as famílias 

passaram a produzir no próprio quintal de sua casa, porém esta produção é bem 

pequena. 

Sobre o cotidiano das famílias, especificamente as mulheres autodeclaradas 

como quebradeiras de coco, a rotina diária de ir aos babaçuais realizar a extração se 
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altera com a criação da Resex, pois a quebra do coco não pode mais ser realizada nos 

babaçuais, uma vez que os fazendeiros, que são donos da terra onde se encontram a 

Resex, não permitem que isso aconteça. Uma forma encontrada pelas quebradeiras para 

contornar essa situação é coletar o coco de uma a duas vezes por semana com a ajuda de 

seus companheiros. Cabe ressaltar que a coleta somente acontece em alguns trechos da 

Reserva, ou seja, apenas onde os fazendeiros permitem a entrada das quebradeiras, 

mediante a solicitação prévia.  

Para realização do transporte dos frutos coletados, as quebradeiras utilizam 

animais de carga (jumento) ou bicicleta, porém, em ambos os casos, a quantidade 

coletada é pequena. Em casos raros, contratam um automóvel com carroceria para 

transportar maiores quantidades de cocos. Em razão dessas mudanças, as mulheres 

quebram coco em suas residências. Em uma parte do dia, elas dedicam-se à atividade da 

quebra do coco e à produção dos seus derivados (azeite, óleo, sabão, carvão, mesocarpo, 

leite, artesanato) e outra parte do tempo às atividades domésticas. O babaçu continua 

sendo utilizado para o consumo próprio das famílias e para comercialização. 

 Em relação à comercialização, as amêndoas do coco babaçu é o carro chefe nas 

vendas, isto porque as indústrias brasileiras de cosméticos utilizam o óleo deste recurso 

natural para a produção dos seus produtos e financeiramente, para a empresa, é melhor 

comprar o produto in natura do que com a agregação de valor. O azeite, o óleo, o carvão 

e os objetos artesanais são subprodutos do babaçu que também são comercializados, 

porém, em poucas quantidades, e tem potencial para serem investidos na 

comercialização em escalas maiores.  

 Com a implementação da Usina de Beneficiamento de Coco Babaçu, que foi 

uma das melhorias que a criação da Resex do Extremo Norte proporcionou para as 

famílias extrativistas. A Usina vem se consolidando como uma estratégia de 

comercialização para agregar valor à produção do babaçu e gerar renda as famílias 

beneficiárias da Reserva.  O beneficiamento das amêndoas do babaçu na Usina produz 

óleo e torta, que é a massa resultante da obtenção do primeiro produto. 

A Usina era vista, pelas famílias, como algo positivo e as mesmas almejavam 

aumentar a quantidade da produção das amêndoas do babaçu vendidas para este 
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empreendimento comunitário. Apesar deste desejo das famílias, para que isso ocorra 

esbarra-se na resolução da regularização fundiária da Resex, pois, resolvendo este 

problema (restrição da extração do babaçu), os extrativistas teriam condições de 

aumentar a produção das amêndoas do babaçu. E, ainda, deveria ampliar o número de 

Usinas, já que cada unidade tem um limite de produção do óleo. Também seria 

necessário estabelecer metas de produção e de comercialização nos mercados nos quais 

pretendem se inserir para não haver ociosidade na Usina e, tampouco, falta de clientes 

para a compra de seus produtos.  

Assim, como este empreendimento comunitário estava dando resultados 

benéficos para as famílias, em 2015, foi inaugurada a segunda Usina de Beneficiamento 

de Coco Babaçu dos Comunitários da Resex do Extremo Norte do Estado do Tocantins, 

localizada na sede municipal de Carrasco Bonito. Com mais uma Usina implantada, foi 

estendido o número de famílias beneficiárias deste projeto, consequentemente, 

proporcionando aumento na renda familiar. 

De modo geral, mesmo com a estratégia criada por essas famílias, a extração do 

babaçu reduziu-se quando comparada à quantidade de produção no período antes e 

depois da criação da Resex, o que não significa que as famílias pararam de realizar o 

extrativismo deste recurso natural. A redução da produção do coco ocorreu porque as 

famílias têm dificuldades para ter acesso aos babaçuais e, quando elas conseguem entrar 

nesses locais restritos, têm dificuldades na logística, uma vez que têm que coletar 

rapidamente os cocos e levá-los diretamente para quebrá-los em suas residências. 

Além disso, a floresta do babaçu que existia antes da criação da Resex, uma das 

razões da existência deste território, não se encontrava preservada no ano de 2014 em 

sua totalidade (quantidade de palmeiras), uma vez que partes destes babaçuais foram 

substituídas por áreas de pastagens, as quais se encontram em domínio dos fazendeiros 

para a execução da atividade da pecuária. Ademais, nesta mesma época, a maioria das 

palmeiras estava queimada em razão de um incêndio acidental, onde mais de 60% da 

área da Reserva foi atingida. Isto deixa evidente o descompasso da existência da Resex 

do Extremo Norte no que se refere à conservação ambiental das palmeiras de babaçu e à 

garantia da existência e do uso deste recurso natural para a população tradicional local. 
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Na opinião dos entrevistados da pesquisa de Sousa (2015), caso não ocorra a 

regularização fundiária da área da Reserva nos próximos anos, as famílias não terão 

como extrair o babaçu, pois esse território será somente pasto, ou seja, não haverá mais 

babaçuais nesse local. 

Apesar do descompasso supracitado, a existência da Resex do Extremo Norte 

trouxe alguns benefícios para as famílias, como: a implantação das Usinas de 

Beneficiamento de Coco Babaçu dos Comunitários da Resex Extremo Norte do Estado 

do Tocantins, conforme mencionado, e os acessos aos Programas Governamentais, 

como o de Habitação das Quebradeiras de Coco e o Bolsa Verde.  

 A existência da Resex do Extremo Norte concedeu melhores condições de 

habitações a 66% das famílias, construindo casa da alvenaria, uma vez que, 

antigamente, as casas eram todas de taipa (UFV/ICMBio, 2014). Esta alta porcentagem 

de famílias que moram neste tipo de casa justifica-se em razão de parte de essas famílias 

terem acessado o Projeto de Habitação das Casas das Quebradeiras. Este foi um projeto 

específico de moradia permanente para as famílias beneficiárias da Resex do Extremo 

Norte que foi articulado pela Dona Raimunda, CNS e por organizações da região do 

Bico do Papagaio entre os anos de 2004 e 2005. Inicialmente, o projeto havia sido 

contemplado para construção de 500 casas, sendo que estas teriam nove metros por seis 

metros e seis cômodos: banheiro, despensa, quarto, sala e duas áreas de serviço (uma na 

área da frente e outra na área atrás da casa).  

Como, nessa época, o território da Resex do Extremo Norte não estava com a 

terra regularizada e não poderia construir as casas dentro deste território, as residências 

foram construídas e distribuídas para as quebradeiras de coco nos municípios de Sítio 

Novo, São Miguel do Tocantins, Buriti, Carrasco Bonito, Praia Norte e Axixá. Porém, 

seu tamanho foi reduzido para quatro cômodos (banheiro, despensa, quarto e sala) e, 

com esta redução, o projeto foi ampliado para a construção de 800 casas. Este projeto de 

habitação ficou conhecido popularmente pelo nome de “Casas das Quebradeiras de 

Coco”. Segundo um dos entrevistados da pesquisa de Sousa (2015, p. 85), “[...] fazia 

tempo que vinha brigando por moradia para a área da Reserva. [...] faz muito tempo que 
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a gente vem lutando para que a Reserva seja regularizada. A moradia saiu e a 

regularização da Reserva nunca saiu”. 

Já as outras 44% das famílias que não conseguiram acessar, sobretudo, o 

Programa de Habitação das Quebradeiras de Coco, pois, naquele momento de 

construção e distribuição das casas, o IBAMA não tinha uma lista oficial de quem eram 

as famílias beneficiárias da Resex do Extremo Norte, o que acabou resultando no fato 

de que algumas famílias beneficiárias não receberam as casas e algumas que não eram 

beneficiárias conseguiram o acesso deste recurso (UFV/ICMBio, 2014).  Essas famílias 

que não haviam sido beneficiadas com as habitações de alvenaria acreditavam que seria 

difícil acessarem alguma política pública de habitação em um futuro próximo, ou seja, 

provavelmente, elas continuariam morando nas casas de taipa13 ou mista (taipa + 

alvenaria) por um tempo indefinido. 

Outra política pública que tem mostrado para as famílias que há um significado 

em relação à existência desta Resex é o fato de elas acessarem ao Programa Bolsa 

Verde14. Além de ser um complemento na renda familiar trimestralmente, algumas 

famílias acreditam que o acesso a esta política tem a sua importância em relação às 

responsabilidades dos mesmos em conservar o meio ambiente na Reserva da qual são 

beneficiários.  

De acordo com os dados do Ministério do Meio Ambiente, até março de 2015, 

aproximadamente 33% das famílias da Resex do Extremo Norte eram beneficiárias do 

Programa Bolsa Verde. Entretanto, as famílias que não conseguiram ser contempladas 

com essa política pública já tinham assinado o Termo de Adesão ao Programa e estavam 

esperando o ICMBio autorizar a liberação do recurso. Ou seja, tem a possibilidade de se 

ampliar o número de famílias contempladas com o benefício do Programa Bolsa Verde.  

                                                            
13 Casa de taipa possui, nas suas paredes, uma mistura de barro amarrada com o talo da palmeira do 

babaçu; o teto é revestido com a palha do babaçu; as portas são de esteiras construídas com o talo do 

babaçu e o chão é de terra batida (SOUSA, 2015). 

 
14 O Programa foi instituído pelo Decreto no. 7.572, de 28 de setembro de 2011, e tem o intuito de 

auxiliar na preservação dos recursos naturais da Amazônia e de todo território brasileiro, por meio da 

transferência de renda para famílias de extrema pobreza que vivem em áreas consideradas prioritárias a 

conservação ambiental e que nelas desenvolvem atividades que visam tal conservação. As famílias que 

firmam o termo de adesão ao programa recebem trimestralmente o valor de R$ 300,00 por um prazo de 

até dois anos, podendo ser renovado, como incentivo financeiro de apoio à conservação da cobertura 

vegetal nativa (BRASIL, 2012). 
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Sobre as diversas fontes de renda das famílias, pode-se constatar que os 

programas e os benefícios de transferência de renda do Governo, como os Programas 

Bolsa Verde e Bolsa Família, são acessados por essa população e têm importância na 

composição da renda familiar. Ademais, a comercialização da produção do babaçu e 

seus derivados e da agricultura, além da venda da força de trabalho do membro familiar, 

são meios que as famílias têm para conseguirem renda. Do ponto de vista das famílias, 

sua renda precisa ser melhorada, uma vez que, conforme foi constatado, 

aproximadamente 44% das famílias estão na linha da extrema pobreza. 

Também foi possível verificar, conforme já abordado, que a placa da “Reserva 

Extrativista Extremo Norte do Tocantins” colocada dentro deste território, em 2012, 

trouxe significado aos atores sociais envolvidos com este acontecimento, provocando, 

assim, expectativas sobre o futuro desta Resex. Para os fazendeiros, este trabalho de 

demarcação e sinalização do perímetro da Reserva trouxe descontentamento e 

preocupação diante da possibilidade de perderem a sua posse da terra. Como resposta a 

este ato do ICMBio, eles reforçaram a sua oposição à Reserva criando a “Associação 

dos Produtores Rurais de Carrasco Bonito” para representá-los. 

Diante da criação desta associação e como forma de fortalecer o grupo, alguns 

fazendeiros venderam várias áreas, com dois a três hectares, de suas terras. No entanto, 

esses compradores, no ato do fechamento da venda da terra, teriam que se associar a 

esta organização. Essa estratégia tinha por objetivo ampliar o número de proprietários 

na área da Reserva e fortalecer a recém constituída organização, o que dificultaria, de 

fato, o uso deste território por parte das famílias extrativistas e do processo de 

desapropriação das propriedades rurais.  

Já para as famílias extrativistas, a sinalização das placas simbolizava que a 

Reserva tinha saído do papel e que, em um futuro próximo, os seus direitos de uso e 

moradia dentro da área deste espaço seriam concretizados.  

Todavia, a placa não retratava esta compreensão realizada pelas famílias e pelos 

fazendeiros. De um modo geral, as sinalizações, como um todo, representavam a 

existência de uma Unidade de Conservação e a presença física do Estado, por meio do 

ICMBio, dentro da Resex.   
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Embora a regularização fundiária ainda não tivesse ocorrido no ano de 2014, o 

que se percebeu é que as famílias acreditam que, se a Reserva “saísse do papel”, a vida 

delas iria mudar para melhor, pois, se isso ocorresse, elas poderiam morar, quebrar 

coco, plantar e criar animais de pequeno porte dentro deste território. Além disso, não 

haveria relação de dominação dos fazendeiros com os extrativistas, uma vez que as 

famílias trabalhariam na área da Reserva conforme as regras construídas pelas pessoas 

que usufrutuariam deste espaço. Os relatos que seguem mostram a percepção dos 

entrevistados em relação à possibilidade de melhoria na vida das famílias no futuro se as 

mesmas morassem dentro da Resex. 

Aí eu pensei assim: ia melhorar bastante se a gente pudesse ganhar, 

pelo menos, um pedacinho de terra, para a gente morar lá dentro. Ave 

Maria, juntar meus cocos sossegada, para não ter briga [conflitos entre 

quebradeiras de coco e fazendeiros], criar os porcos. Ia ser a melhor 

coisa. Eu fui criada no meio do mato, pode-se dizer, né? Do mesmo 

jeito, eu queria criar os meus filhos. Ia ser muito bom para a gente ter 

uma terrinha, para a gente trabalhar dentro dela, investir. Seria ótimo! 

Bom mesmo. Eu queria plantar. Queria mexer com mandioca, com 

bananeira. Eu tenho vontade de ter um bananal. Eu tenho vontade. 

Assim a roça do milho, do feijão, do arroz, do bananal bem grande. 

Poder criar porco, galinha, tudo isso. Ter as minhas coisas plantadas 

para mim viver daquilo. Ter o feijão para vender, a galinha. Seria 

muito bom. É muito bom você chegar no final do mês e não precisar 

de comprar o feijão, nem o arroz. É bom. Seria bom por isso (SOUSA, 

2015, p. 95).  

 

Ai, meu Deus, é tanta coisa que eu penso. É um sonho alto. Ave 

Maria, nem vou te dizer porque você pode até cair dura com o tanto de 

coisa. [risos] Plantar feijão, arroz. Plantar tudo e tudo e tudo. Fazer 

uma casa bem bonita para mim morar lá dentro. Criar galinha. Eita, 

menina, quando amanhece o dia e a gente acorda jogando milho para 

aquele tanto de galinha. Aí eu grito: “Menino, vai buscar na roça 

aquela abóbora amarelinha. Menino, pega uma galinha para a gente 

jantar!” E o menino vai lá e pega. Mais é gostoso!!! Um arrozinho 

com uma abobra [sic] e uma galinha caipira... Rapaz, a gente sabendo 

que é lá da roça da gente é gostoso demais. É muito ruim morar neste 

tiquinho velho. Para mim, isso é pinico. É pinico. Tudo é cercado aí, 

oh. Se der vontade de pular, não pula. Se der vontade de correr, não 

corre. Se der vontade de soltar um grito, você não pode soltar o grito, 

porque os vizinhos há de ouvir. Eles falam: “Ali tem uma casa de 

louco”. E a gente dentro de uma terra que é da gente, rapaz, é bão 

demais (SOUSA, 2015, p. 95).   

 

Muié [entrevistadora], eu digo, se essa terra sair, o meu marido fica 

bem aí com essa oficininha e eu vou para dentro com os meus filhos. 
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Eu tenho coragem de enfrentar o batidão. Eu tenho certeza que, se nos 

ganhar essa terra, eu tenho certeza que vai vim com o que nos para a 

gente trabalhar lá dentro. Nos está dentro. Ave Maria, é meu sonho, se 

eu morrer e não morar numa terra minha, para mim trabalhar, quebrar 

coco e plantar, fazer o que eu tenho vontade, me soltar dentro, sabe? 

Eu tenho vontade que vem do coração. Faz tempo e faz muito tempo 

que tenha essa vontade (SOUSA, 2015, p. 96).   
 

 A partir destes relatos pôde-se perceber que as famílias acreditam que, em um 

futuro próximo, o Estado regularizará a questão fundiária do território da Resex do 

Extremo Norte e elas passarão a ter o direito garantido do uso deste espaço, o que 

também proporcionaria o fim dos conflitos entre extrativistas e fazendeiros. A fala que 

segue resume a percepção das famílias sobre o que é necessário ao Estado fazer para 

que se resolva a situação da Reserva Extrativista do Extremo Norte: “O Governo tem 

que desapropriar a terra e dar para o povo. E aí a gente vai trabalhar e vai ficar muito 

feliz, porque é da gente. Não é não?!” (SOUSA, 2015, p. 96).  

Portanto, diante desta discussão, evidencia-se que, se o processo de implantação 

desta política pública (Reserva Extrativista do Extremo Norte) fosse concluído, as 

famílias extrativistas teriam mais benefícios, principalmente, o acesso a terra e aos seus 

recursos naturais. Como não foi concluído este processo, o que se percebe é que as 

famílias ainda convivem com os conflitos fundiários e ambientais. 

 

LINHA DO TEMPO 

 

 

Criou a Reserva Extrativista do 

Extremo Norte do Estado do 

Tocantins. Neste território haviam 

dois povoados (Centro do Gonçalo e 

Vilinha) com aproximadamente 60 

famílias. 

 

 

 

1992 

 
 

Criou a Associação da Reserva 

Extrativista do Extremo Norte 

(ARENT) para representar as famílias. 

 

 

2001 
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2004 

e 

2005 

 

 

 

800 famílias beneficiárias da Resex 

do Extremo Norte receberam casas de 

alvenaria do Projeto de Habitação das 

Casas das Quebradeiras. 

 

Criou a Usina de Beneficiamento de 

Coco Babaçu, localizada no Povoado 

Vinte Mil. A Usina e vem se 

consolidando como uma estratégia de 

comercialização para agregar valor à 

produção do babaçu e gerar renda as 

famílias beneficiárias da Reserva. 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

Ocorreu a demarcação dos limites da 

Resex com vinte sinalizações 

colocadas no seu perímetro. 

 

 

Algumas famílias passam a ser 

beneficiárias do Programa Bolsa 

Verde. As famílias beneficiadas com 

este programa recebem 

trimestralmente o valor de R$ 300,00 

por um prazo de até dois anos, 

podendo ser renovado, como 

incentivo financeiro de apoio à 

conservação da cobertura vegetal 

nativa. 

 

 

 

2012 
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2014 

 

 

 

Houve um incêndio acidental, no qual 

mais de 60% da área da Reserva foi 

atingida. 

 

 

Inauguração da II Usina de 

Beneficiamento de Coco Babaçu, 

localizada no município de Carrasco 

Bonito. 

Não tinha ocorrido o processo de 

regularização fundiária da área da 

Resex e o Decreto de criação desta 

Unidade de Conservação não havia 

sido extinto. As famílias ainda não 

moravam no território da Resex. 

Mesmo assim as mulheres continuam 

quebrando o coco do babaçu. 

 

 

 

 

2015 
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