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Resumo: O artigo aborda a partir de levantamentos históricos a luta incessante 
das com as injustiças e em favor de sua sobrevivência; Abordar-se-á 
movimentação dessas mulheres em meio as tensões existentes entre elas e 
grandes proprietários de terra (em um panorama mais anterior) e grandes 
empresas (o que ocorre mais hodiernamente), irá se partir de uma concepção 
da importância dessa prática cRultural e tradicional para o Estado do Maranhão 
bem como em certos quesitos da própria economia - congregada as práticas 
tradicionais - faz-se importante também salientar como se apresenta 
atualmente a luta do MIQCB (Movimento Interestadual  das Quebradeiras de 
Coco Babaçu) e a preservação de seu meio ambiente além da questão familiar 
( de subsistência e da própria qualidade de vida).  
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo irá investigar, fundamentado na perspectiva das 

próprias quebradeiras de coco, bem como em marcos teóricos, a contínua luta 

do movimento interestadual das quebradeiras de coco para a garantia de 

direitos, em especial o livre acesso aos babaçuais que garantem sua 

subsistência. E ainda a existência de impedimentos de interesse políticos e de 

proprietários de terras. A importância existente no paper refere-se à questão 

analisada, que se pauta na afirmação das “vozes” dessas mulheres na busca 

de um livre acesso ao próprio ambiente de trabalho, que é a base para o 

                                                           
1 Alunos do 7ºperíodo do Curso de Direito Da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – 
UNDB. 
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sustento dos núcleos familiares. Frisa-se também que a procura dessas 

mulheres, para com seus direitos, não é nada mais do que a busca de uma 

liberdade de exercer os mesmos, bem como tê-los assegurados. 

Em um primeiro item abordar-se-á partindo sinteticamente e 

analiticamente da história contemporânea da luta do Movimento Interestadual 

das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), a existência de confrontos entre 

questões de direitos internacionais humanos e direitos prescritos no 

ordenamento brasileiro, bem como  os interesses dos grandes proprietários de 

terra que de forma geral parecem que não se coadunam  com a realidade 

vivida pelas comunidades existentes no Brasil, precisamente no Maranhão já 

que não existem programas institucionais que conduzam de forma concisa as 

necessidades e interesses das quebradeiras de coco. 

Compreendendo assim os conflitos existentes temos os paradigmas 

legais nacionais e internacionais, se partirá em segundo item, para a tomada 

das tradições das quebradeiras de coco babaçu e sua determinação por 

garantir seus direitos ao acesso dos babaçuais, e a própria afirmação da 

agricultura familiar, tendo como núcleo a perspectiva sobre multiculturalismo e 

cidadania presente na obra de Boaventura de Sousa Santos “Reconhecer para 

libertar’’., abordando a dimensão social , cultural e econômica da situação. 

Por fim, no terceiro item investigar-se-á como a ausência estatal em 

prol das reivindicações das quebradeiras de coco define o caráter de 

movimento social caracterizando-o com um direcionamento fortemente 

emancipatório e, sobretudo auto afirmativo, e que dessa maneira começou a 

ganhar maior respaldo fortalecendo a percepção de que as comunidades 

enquadradas como “excluídas” precisam ter seus direitos fundamentais 

reconhecidos e que sua luta em defesa de suas garantias se torne, até suas 

efetivações, incessante. 

 

1 BREVE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DA LUTA DO MOVIMENTO 
INTERESTADUAL DAS QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU 

Compreende-se a circunstância vivida pelas quebradeiras de coco, 

como uma história de conquistas, transformações, apresentando acima de tudo 

uma atitude que visa a produção, lutando pela própria sobrevivência. Desde 
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segunda metade da década de 80 abrangendo as regiões do Norte e Nordeste 

do Brasil em quatro estados: Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará, o movimento 

interestadual das quebradeiras de coco mantem um desejo coletivo de 

assegurar seus direitos, como mostra Rosinaldo Silva Sousa: 
A originalidade destas lutas por direitos e diz respeito precisamente a 
este caráter coletivo do sujeito de direito – o qual não deve ser 
confundido com os interesses difusos de sujeitos individuais, nem 
com o sujeito ainda individualizado dos “direito individuais 
homogêneos”, definidos como “os de origem comum”. Ao invés do 
indivíduo do liberalismo, trata-se agora de minorias culturais, étnicas, 
raciais, sociais ou de gênero, as quais reclamam direitos para seus 
respectivos grupos.2  

 

O MIQCB3 surgiu de várias demandas das regiões que abrange como, por 

exemplo, a preservação dos babaçuais (fonte de renda), além de desejar 

alterar a maneira de pensar da quebradeira de coco, buscando a educação da 

mesma, propiciando uma mudança nas esferas familiar e doméstica garantindo 

que essa mulher batalhadora possa acompanhar um novo meio social (que não 

se restrinja ao de seu trabalho), como apontado por Maria Regina Teixeira da 

Rocha, citando Alfredo Wagner Berno de Almeida: 
A quebradeira de coco babaçu é uma categoria “de afirmação de uma 
existência coletiva, enquanto unidades de mobilização” que tem como 
característica básica: a mobilização em torno da terra, do livre acesso 
e da preservação dos babaçuais e da relevância do trabalho feminino 
na unidade doméstica, tendo no trabalho extrativo do babaçu, o seu 
principal meio de vida4. 

Além das demandas apresentadas, percebe-se que a ideia de 

direitos garantidos é bem presente, contribuindo assim para que a luta seja 

pautada nos mesmos, propendendo inclusive na melhoria das condições de 

trabalho e vida. Essas vertentes baseadas em direitos fundamentais são 

trabalhadas pelo MIQCB de forma a fazer o outro enxergar e entender que os 

temas propostos devem ser tratados e analisados no dia –a –dia, já que fazem 

parte do meio social do nosso Estado.  

Há muito existe movimentação em torno de projetos de lei, 

garantindo também no campo político leis que visam proteção aos babaçuais 
                                                           
2 LIMA, Roberto Kant de; NOVAES, Regina Reyes (Orgs.). Antropologia e Direitos Humanos. 
Niterói: EDUFF, 2001. 
3 Movimento Interestadual  das Quebradeiras de Coco Babaçu. 
4  ALMEIDA (1995, apud Maria Regina Teixeira da Rocha) 
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(Lei de Proteção), e liberdade ao se colher babaçu (Lei de Livre Acesso aos 

Babaçuais nas esferas municipais, estaduais e federal). A conquista foi intensa 

principalmente nos municípios, contudo ainda se vê o Estado afastado dos 

problemas sociais, principalmente do movimento das quebradeiras de coco.  

Como bem aduz Dona Dijé (Coordenadora geral do MIQCB , 

quebradeira de coco) os babaçuais cresceram e se mantiveram sem ninguém 

precisar aguar, como um presente de Deus para aquelas mulheres que 

hodiernamente retira dessas palmeiras seu sustento, sua fonte de vida. Deste 

modo é visto que proibir que haja uma retirada desses babaçus pelas 

quebradeiras, é impedir que as mesmas pudessem se auto prover. 

A natureza dispõe o babaçu, as quebradeiras o colhem e utiliza todo 

o material do mesmo fazendo óleo, azeite, farinha, artesanato, sabão, gerando 

assim uma fonte de renda que não pode ser impedida pelo simples ato dos 

então que se dizem proprietários cercarem essa terra. A demanda apresentada 

pelos donos dos latifundiários é diferente do que existe no MIQCB, para eles a 

terra é voltado para a pecuária, o que não explica a então proibição da coleta e 

quebra do coco. Bem como aponta Alfredo Wagner Berno de Almeida, “A 

pecuária tem sido apontada como a principal atividade devastadora, 

responsável por cerca de 80% de toda a área desmatada de Amazônia Legal”. 
Enquanto área de transição entre o Nordeste e a Amazônia, esta 
região ecológica do babaçu está sendo afetada profundamente por 
uma dupla pressão, ou seja, tanto aquela que produz desmatamento 
destruindo completa e rapidamente os babaçuais na Amazônia e no 
Cerrado, quanto aquela outra que, pela coleta indiscriminada do coco 
inteiro, afeta a reprodução dos palmeirais e desestrutura de maneira 
definitiva os modos de criar, fazer e viver das denominadas 
quebradeiras de coco babaçu. (ALMEIDA: 2005, p.42) 

 

Não se pode negar que, de certa forma as quebradeiras que habitam 

tal região, são tão donas dessas terras quanto os que se dizem “legalmente” 

donos, sabendo-se que a divisão desses latifúndios ocorreram de forma livre, 

um tanto quanto errônea ao não priorizar as comunidades tradicionais (povos 

indígenas, quilombolas) que lá já habitavam. 

Porém encontram-se em demasia os estragos feitos por grandes 

empresas privadas que possuem interesses, que em sua maioria não são 
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ligados ao babaçu, mas que acaba devastando áreas quilométricas de babaçu 

além de tirando o sustento de centenas de famílias.  

 
1.1 AS QUEBRADEIRAS DE COCO E SEUS CONFLITOS COM OS 

GRANDES INTERESSES PATRIMONIALISTAS  
A luta das quebradeiras de coco transcorre por diversas formas de 

opressão, e que variam conforme o estado a ser analisado (e até mesmo 

dentro desses estados se mostram de formas diferentes), já que as atividades 

dessas mulheres estão presentes no Piauí, Tocantins, Pará e Maranhão apesar 

das diferenças geográficas, não obstante permanece um ponto em comum 

nessa problemática da opressão: A grande concentração de terra por parte dos 

grandes latifundiários, que por meio de diversos mecanismos limitam o 

progresso da melhoria de vida das quebradeiras; este item abordará, 

entretanto, a compreensão de como se apresentam as formas de opressão 

mais especificamente no Maranhão. 

De forma geral no Maranhão a figura dos conhecidos como 

“atravessadores’’ -empresários e/ou latifundiários que muitas vezes mantêm 

quebradeiras em suas propriedades e que trabalham como mediadores entre a 

matéria prima extraída pelas quebradeiras e comprada por eles e depois 

revendida para grandes empresas como a siderúrgica- se apresentam com 

frequência, como mostrado pelo artigo “As quebradeiras de coco e a luta pela 

sujeição no campo’’5, em especial na região do Médio Mearim localizada no 

meio-norte maranhense, onde o “atravessador” por vezes compra o coco por 

inteiro e assim não permite que as quebradeiras confeccionem e produzam 

itens como a farinha de babaçu , o carvão de babaçu e artesanato como 

bolsas, esteiras, cestaria, chapéus e peneiras (que se vendidos propiciariam o 

aumento de sua renda mensal) ou compra apenas certas partes do fruto o que 

as impede de ter noção da cotação, do valor do restante do fruto. 

Ainda sobre os atravessadores é conhecido o fato de que compram 

das quebradeiras partes do coco como a casca e o mesocarpo por um preço 

                                                           
5  As quebradeiras de coco e a luta pela sujeição no campo - Ana Carolina Mendes Magalhães 
, Cynthia Martins Carvalho e Helciane de Fátima Abreu Araújo, acesso em:< 
http://www.social.org.br/relatorio2004/relatorio026.htm>. 

http://www.social.org.br/relatorio2004/relatorio026.htm
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muito baixo e que revendem as grandes indústrias por um preço até três vezes 

maior, porém segundo a coordenadora do núcleo da MIQCB em São Luís Dona 

Dijé este é um quadro que apesar de ainda ser muito frequente vem sendo 

coibido por crescentes políticas públicas que partem do próprio movimento 

interestadual e que visam principalmente parcerias com as prefeituras dos 

municípios. 
Outra prática impositiva verificada é a da chamada “carteirinha’’ 

onde os proprietários de terra (que abrigam em seu terreno famílias de 

quebradeiras de coco), distribuem as referidas carteirinhas  que  garantiriam  

um passe, acesso livre à quebra dos babaçus, tal prática já  foi evidente em 

Capinzal do Norte segundo Dona Dijé e em alguns outros municípios vizinhos ; 

a problemática que envolve a questão está no fato  de que essa “licença’’ 

concedida pelos fazendeiros é na verdade uma restrição à atividade das 

mulheres que não são “cadastradas”  em tal procedimento, e que por isso ficam 

impedidas de realizarem a coleta e a respectiva quebra do babaçu que as 

conferiria seus recursos materiais. 

Ainda de acordo com o artigo: “As quebradeiras de coco e a luta 

pela sujeição no campo’’, o sistema conhecido como ‘’barracão’’, também 

verificável no Médio Mearim, é muito usado tratando-se de uma forma de 

arrendamento das terras dos fazendeiros locais feitas pelos proprietários dos 

chamados barracões, que ajustam as quebradeiras como trabalhadoras dentro 

desses locais  pagando-lhes quantias mínimas que por vezes não passam de 

centavos ou de alguns reais em aglomerações de 15 mulheres e algumas 

crianças em geral. 
Percebe-se que apesar de aprovações pontuais de leis municipais 

que vigem sobre o livre acesso aos babaçuais, como no caso do município de 

Gonçalves Dias, ainda existem muitos tipos de violências cometidas contra as 

quebradeiras de coco, entre elas já foram relatados assassinatos, abusos 

sexuais e queima de casas. Por esse fato, de que esses tipos de brutalidades 

se mostram mais variados contornos, que o MICB batalha, através de diversos 

programas de cunho pedagógico, a consolidação de uma ótica que propicie 

uma forma autônoma de afrontar as próprias circunstancias enfrentadas pelas 
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quebradeiras, o que atravessa nas palavras de D. Dijé, por um “reaprendizado 

da realidade vivida por nós”. 

 

2 A IMPORTÂNCIA CULTURAL DAS QUEBRADEIRAS DE COCO PARA A 
TRADIÇÃO MARANHENSE DADA ATRAVÉS DA AFIRMAÇÃO DO 
MULTICULTURALISMO 

Ao se falar em multiculturalismo duas acepções do termo devem ser 

colocadas em questão, como apontado por Boaventura de Sousa Santos6, uma 

que se refere a um projeto multiculturalista e outra a uma descrição do 

multiculturalismo; Cabe aqui, entretanto, ater-se ao multiculturalismo como 

projeto, exposto pelo referido autor, e que serve como fundamento para 

movimentos sociais de cunho reivindicatório- como o MIQCB. Deixa-se aqui de 

lado as críticas apresentadas pelo autor, bem como a acepção de 

multiculturalismo como descrição em strictu sensu (ligado as julgamentos feitos 

ao multiculturalismo como projeto), fazendo, porém, uma junção desses dois 

conceitos, isto é, uma proposta de um multiculturalismo descritivo-prático para 

que se construa uma argumentação em prol das reivindicações das 

quebradeiras de coco. 

O multiculturalismo como descrição refere-se, em latu sensu, a: “1. A 

existência de uma multiplicidade de culturas no mundo, 2. A coexistência de 

culturas diversas no espaço de um mesmo Estado nação; 3 a existência  de 

culturas que se interfluenciam tanto dentro como além do Estado-nação’’7, o 

que há portanto nessa acepção de multiculturalismo é uma forma integrativa e 

auto afirmativa fixada por uma  observação das diferenças culturais dentro de 

um mesmo espaço considerado. 

Por outro lado ao se falar de multiculturalismo em sentido de um 

projeto, por isso muito mais associado a uma prática que visa à mudança em 

sociedade, fala-se de uma forma argumentativa emancipatória, que propende 

para o desprendimento de qualquer opressão sofrida, sentido esse incorporado 

profundamente a uma afirmação das diferenças e ao reconhecimento de sua 

legitimidade autônoma para que se parta para a concretização de garantias 

                                                           
6  Reconhecer para libertar – Boaventura de Sousa Santos, página 28 
7   Reconhecer para libertar – Boaventura de Sousa Santos, página 28 
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fundamentais, um argumento associado a não aceitação de opressão a que 

certos grupos possam estar submetidos às vontades incondicionadas de 

outros, como no caso das quebradeiras aos grandes interesses 

patrimonialistas. 

Apreende-se que nenhuns dos dois direcionamentos que se referem 

ao multiculturalismo estão de fato separados, sobretudo porque se referem a 

um debate único “de direitos, de identidades, de justiça e de cidadania” 8 típico 

de um mundo dito como globalizado que, em níveis diferentes, tenta a 

integração mundial. Tendo-se passado qualquer tensão entre os dois 

direcionamentos parte-se para a sua adequação ao fato analisado pelo 

presente artigo, isto é, o livre acesso por essas mulheres aos babaçuais. 

A luta das quebradeiras está associada a uma questão de cidadania, 

que atravessa o quesito de pluralidade, de multiplicidade presente dentro de 

uma mesmo sociedade, de interesses que em primeiro momento parecem ser 

conflitantes, mas que devem alcançar a sua harmonização para a construção 

de uma sociedade pacífica, fala-se dessa forma de uma cidadania que está 

nuclearmente aderida a uma dinamicidade de um pretenso Estado democrático 

que aqui deve ser entendido, sobretudo, a uma democracia que abone o 

caráter integrativo das diferenças, que atravessa a mera análise dos diferentes 

grupos presentes em um mesmo espaço e que se direcione a proposta da 

verdadeira participação desses mesmos grupos em assuntos político-sociais.  

 O multiculturalismo é consequentemente mecanismo que se 

fundamenta no entendimento, compreensão, das necessidades do outro, em 

uma alteridade, que junta um meio (análise do outro por ele mesmo) e uma 

finalidade (o projeto de convivência pacífica dos diversos grupos culturais), em 

que a cultura ganha novo papel, como ferramenta  para as quebradeiras de 

coco , como visto nas palavras de Lisa Lowe e David Lloyd, citados por 

Boaventura de Sousa Santos :  
A cultura obtém uma força política, quando uma  formação cultural 
entra em contradição com lógicas políticas ou econômicas que 
tentam refuncionalizá-la para a exploração ou dominação ( Lowe e 
Lloyde , 1997a) ‘. A cultura será, assim, encarada não como ‘ uma 
esfera num conjunto de esferas e práticas diferenciadas’, mas como ‘’ 

                                                           
8  Reconhecer para libertar – Boaventura de Sousa Santos, página 33 
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um terreno em que a política, a cultura e o econômico formam uma 
dinâmica inseparável ( Lowe e Lloyde , 1997)9 

 
Os saberes tradicionais das quebradeiras, integrado com questões 

da seara da economia que perpassa pelos próprios usos dados ao coco 

babaçu por elas, tornam-se marcadores fundamentais para uma emancipação 

da vida destas, por se tratarem de uma base primordial que auxilia, apoia 

,impulsiona a consciência coletiva e a respectiva luta expressa no MIQCB. O 

que se aponta aqui é a desenho dito como contrastante com a situação 

globalizante atual, não é efetivamente já que se houvesse um maior 

comprometimento por parte do poder público para a integração, ou da 

afirmação existência autônoma , desses usos dos saberes tradicionais  por elas 

dados com a conjectura globalizada e industrializada  atual  , muito 

provavelmente haveria a edificação de uma fraternidade maior entre os 

diferentes interesses , e se configuraria uma supressão das opressões 

encaradas pelas quebradeiras de coco, e respectiva asseveração de um 

Estado-nação que possui diferenças integradas participativamente nos diversos 

processos sociais , políticos e econômicos que se mostram na 

contemporaneidade brasileira. 

 

3 AS PERSPECTIVAS ATUAIS PARA O MOVIMENTO DAS 
QUEBRADEIRAS DE COCO  

Buscando seu ideal, o movimento das quebradeiras de coco 

apresenta durante todo o seu percurso, uma consciência coletiva, visando o 

bem geral, pois ao primar também acima de tudo à preservação do seu meio 

(babaçuais), desenvolve um pensar de sustentabilidade comum. A ideia de 

meio ambiente, deve ser visualizada não somente como a preservação das 

palmeiras de coco babaçu, da fonte de renda, do sustento, da vida. 

A participação popular no MIQCB viria somar ao projeto que tanto se 

empenha buscando um interesse coletivo, formando uma identidade coletiva, 

logo o apoio levantaria uma maior mobilização, igualmente o que é feito através 

do MIQCB com as famílias das quebradeiras, desenvolvendo estratégias de 

                                                           
9  LOWE ; LLOYDE (1997a ,apud  BOAVENTURA, 2003 , p 34) 
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organização e movimentação para a própria defesa podendo ser na 

preservação dos babaçuais, como na mobilização por garantir direitos, 

devendo se manter uma manutenção e repetição de suas unidades de 

produção. 

Busca-se, segundo da Dona Dijé, além da participação do público, 

uma interação e reconhecimento por parte do Estado que, se mostra mais 

preocupado com os grandes projetos (questões de infraestrutura, capital,) 

esquecendo-se dos problemas sociais existentes que por se fossem resolvido 

poderiam contribuir com o crescimento do próprio ambiente estatal. As vitórias 

conquistadas até o presente momento estão mais direcionadas aos municípios 

o que já representa um grande passo para o que o movimento tanto almeja 

desde sua criação. 

Diante de suas conquistas, temos a criações de duas leis (A lei do 

babaçu livre e a lei de proteção aos babaçuais) que são espelhos e esperança 

de se continuar mostrando a sociedade o quão é importante se preservar os 

babaçuais, não se tratando somente da preservação do meio ambiente, mas da 

própria vida de milhares de família que necessitam desse coco babaçu (como 

fonte de trabalho) para comer. Não se pode mais suportar que ainda exista de 

forma inconsciente ou propositalmente indivíduos que pactuem com a 

derrubada e com o uso predatório das palmeiras, extinguindo a possibilidade 

de existir nova colheita, como também as grandes empresas que em busca de 

outros interesses invadem, queimam e derrubam o que há de mais precioso 

nessa região que é o coco babaçu, dessa maneira novas leis que poderão vir a 

ser criadas, visaria a punição para os agressores e garantiria mais uma vez as 

quebradeiras a proteção do babaçu.  

As leis que amparam as quebradeiras de coco babaçu embora 

presentes somente no campo municipal (em 16 municípios especificamente), já 

viabilizam a permissão do trabalho bem como uma proteção as mesmas que 

enfrentam todos os dias obstáculos em seu caminho. As dificuldades se 

mostram presente até hoje, ao nos depararmos com casos de violência por 

parte dos grandes fazendeiros que não entendem a importância e necessidade 

desse trabalho, carecendo de informação para entender o que o MIQCB 

propõe e realiza. 
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A valorização do trabalho em um primeiro momento ocorreu por 

parte das quebradeiras que a principio não sabiam a importância do seu 

trabalho bem como o futuro do mesmo, apenas o vendiam em uma quitanda ou 

trocavam por algum outro produto. Atualmente o MIQCB ensina e desenvolve 

projetos que leva a quebradeira entenderem todo o processo do coco babaçu, 

desde a colheita, as extrações, as etapas de inúmeras possibilidades do que 

pode se feito como o mesmo, mostrando que o lucro final poderá ser maior se 

existir conhecimento do procedimento com o babaçu. 

Uma das maiores vitórias com certeza foi a crescente garantia e 

convicção  nessas mulheres relacionadas a autoafirmação individual que vem 

através da perspectiva de seu trabalho digno e da constatação de que a 

mesma é capaz de conseguir feitos incríveis como fazer acontecer à admissão 

de leis garantindo a continuidade de sua existência. O que na realidade é 

também um dos maiores desejos do MIQCB é poder integrar todas as 

quebradeiras de coco babaçu no seu projeto repassando esses 

conhecimentos, contudo tem aquela que nem sabem da existência do 

movimento ficando assim por fora da luta por todos seus direitos. 

Fica claro a importância do trabalho da mulher, da quebradeira de 

coco que faz do seu trabalho uma atividade econômica fundamental para a 

propagação de suas famílias, além de propor a preservação dos babaçuais que 

não se restringe somente aos interesses daquela comunidade como o de toda 

a sociedade. 

 

CONCLUSÃO 
As quebradeiras de coco são acima de tudo guerreiras ao enfrentar 

todo um paradigma econômico, social e politico que por vezes entram em 

conflito com seus interesses, além de ser uma pratica tradicional, devendo ser 

preservada, é também uma forma de subsistência das mesmas. As 

reivindicações das mesmas estão essencialmente ligadas a uma questão de 

direitos fundamentais que por sua vez devem ser garantidos e preservados.  

No primeiro item foi abordada a história das quebradeiras de coco e 

a união de seus interesses, formando um ideal coletivo criando assim um 

movimento interestadual chamado de MIQCB (Movimento Interestadual das 
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Quebradeiras de Coco Babaçu). Tal movimento obteve inúmeras conquistas 

pautadas em suas lutas por seus direitos, obtendo a aceitação de leis 

municipais que somaram ao movimento resguardando seus interesses de livre 

acesso aos babaçuais assim como a proteção do mesmo; em seguida fora 

abordado a questão das formas de violência cometidas contra as quebradeiras 

de coco babaçu que perpassam pela opressão e restrição das suas atividades 

pelos grandes latifundiários. 

Em um segundo momento foi explanado o multiculturalismo como 

um projeto pratico teorético que sirva de fundamento para a defesa e 

efetivação de direitos fundamentais pelas quebradeiras de coco.  Foi apontado 

através do marco teórico de Boaventura de Sousa Santos esse mesmo 

multiculturalismo como meio para a autonomia e afirmação incondicionada da 

convivência entre os mais variados e diversos grupos inseridos na sociedade. 

Por concluinte, apresentou-se a caminhada do movimento e seus 

anseios de continuidade para que o todo o projeto seja além de divulgado, 

aceito na sociedade como característica cultural e recebendo seu devido 

respeito. As criações das leis demostram a importância que já vem sendo 

reconhecida pelo âmbito político-jurídico concretizando a conjuntura idealizada 

por elas. 
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