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PÔSTER | EIXO 9 - QUESTÕES DE GÊNERO, RAÇA/ETNIA E GERAÇÃO

 

A PERSPECTIVA DE GÊNERO E RAÇA EM ESTUDOS SOBRE 
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E COMUNIDADES TRADICIONAIS: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DAS MULHERES QUEBRADEIRAS DE COCO 
BABAÇU 

 
THE PERSPECTIVE OF GENDER AND RACE IN STUDIES ON ENVIRONMENTAL CONSERVATION 

AND TRADITIONAL COMMUNITIES: AN ANALYSIS BASED ON WOMEN WHO BROKER COCONUT 
BABAÇU 

 
Élida Maria Cardoso de Brito1 

 
RESUMO  
A problemática das quebradeiras de coco babaçu, tomada aqui como 
ponto de partida para a reflexão, remete à questão do protagonismo 
feminino frente aos conflitos socioambientais e aos desafios de 
conservação ambiental e de preservação da identidade cultural. A partir 
desse contexto, o objetivo deste ensaio é refletir sobre a intersecção 
entre as perspectivas de gênero e raça, no sentido de situar as 
quebradeiras de coco babaçu enquanto categoria de análise. A 
importância deste ensaio consiste em apontar o caminho para uma 
chave interpretativa que contemple tanto a questão ambiental 
propriamente dita, como a questão social, na qual há um cenário de 
demandas socioambientais que são protagonizadas por mulheres. 

 
Palavras-chave: Gênero; Raça; Conservação ambiental. 
 

ABSTRACT 
The issue of babassu coconut breakers, taken here as a starting point for 
reflection, refers to the issue of female protagonism in the face of socio-
environmental conflicts and the challenges of environmental 
conservation and the preservation of cultural identity. From this 
context, the objective of this essay is to reflect on the intersection 
between the perspectives of gender and race, in the sense of situating 
the babassu coconut breakers as a category of analysis. The importance 
of this essay is to point the way to an interpretative key that 
contemplates both the environmental issue itself, and the social issue, 
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in which there is a scenario of socio-environmental demands that are 
carried out by women.. 

 
Keywords: Gender; Breed; Environmental Conservation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade extrativista do coco babaçu (Attalea speciosa Mart. ex Spreng) é parte 

importante no histórico do desenvolvimento econômico das regiões onde ele se apresenta, 

dentro dos estados do Pará, Maranhão, Piauí e Tocantins. Porém, pesquisas têm demonstrado 

a desvalorização dessa atividade. No Piauí, por exemplo, inclui a baixa valoração dos produtos 

no mercado (SILVA, 2011), bem como a diminuição da produção de sementes em anos recentes 

(IBGE, 2019), o que é resultado, dentre outros motivos, da entrada de novos produtos na dieta 

alimentar da população, sobretudo agroindustriais, como a soja (Glycine max (L.) Merr.) (SILVA, 

ARAÚJO, BARROS, 2012).  

Além desses problemas, salientam-se que as comunidades rurais do sistema produtivo 

do babaçu passam ainda por velhas questões territoriais como a concentração da estrutura 

fundiária e respectivos litígios de terra, desmatamentos - devido a expansão dos monocultivos 

de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) e outras commodities agrícolas -, queimadas e 

esgotamento de políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento local sustentável.  

Todo esse cenário contribuiu para a evidenciação das quebradeiras de coco neste 

espaço, tanto como “protetoras” do ecossistema como parte impactada nos conflitos de terra. 

E, como estratégia de enfrentamento, foi criado o Movimento Interestadual das Quebradeiras 

de Coco Babaçu (MIQCB) presente no Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins que se apresenta 

exprimindo a vontade dessas mulheres de serem “vistas e reconhecidas” (MIQCB, s.d). Dentre 

as principais demandas do movimento está a busca pela garantia, às quebradeiras de coco e 

suas famílias, do direito de livre acesso e de uso comunitário dos babaçuais (mesmo quando 

dentro de propriedades privadas), além da imposição de restrições significativas à derrubada 

da palmeira. 

A problemática das quebradeiras de coco babaçu, tomada aqui como ponto de partida 

para a reflexão, remete à questão do protagonismo feminino frente aos conflitos 

socioambientais e aos desafios de conservação ambiental e de preservação da identidade 

cultural.  As demandas trazidas por essas mulheres extrativistas levantam questões pertinentes 
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a conceitos que fundamentam grande parte das políticas ambientais no Brasil como, por 

exemplo, o conceito de propriedade privada e o de região ecológica, sob a perspectiva das 

comunidades e a despeito de descontinuidades geográficas. 

A partir desse contexto, objetivou-se realizar uma reflexão sobre a intersecção entre as 

perspectivas de gênero e raça, no sentido de situar as quebradeiras de coco babaçu enquanto 

categoria de análise.  A importância deste ensaio consiste em apontar o caminho para uma 

chave interpretativa que contemple tanto a questão ambiental propriamente dita, como a 

questão social, na qual há um cenário de demandas socioambientais que são protagonizadas 

por mulheres. 

 

2 A MULHER DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS 

 

De acordo com Rêgo (2006), as práticas extrativistas e ecologicamente sustentáveis 

usadas para explorar os recursos naturais dependem do nível tecnológico das formas de 

organização social, mas são sobredeterminadas por elementos culturais. Segundo o referido 

autor, a cultura das populações ou comunidades tradicionais é o que dá unidade ao ambiente 

social extrativista. Conforme Silva (2012, p.54), 

 

Populações tradicionais possuem técnicas próprias de uso e manejo dos recursos 
naturais, através das quais interferem no processo de sucessão ecológica, promovem 
a regeneração de áreas degradadas, a ciclagem de nutrientes e o aumento da riqueza 
de espécies nos ecossistemas manejados. 

 

De acordo com dados da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Povos 

Primitivos (BRASIL, 2007), cerca de 25% do território brasileiro é ocupado por povos 

tradicionais. Estas comunidades são responsáveis, em grande parte, pela preservação 

ambiental e cultural, a partir de sua singular relação com a natureza.  

E, no que diz respeito às mulheres do campo, elas possuem, segundo Angelin e 

Schnorrenberger (2017, p. 613), uma “vivência mais próxima e diferente com o meio ambiente 

do que os homens, em especial na questão do cuidado ecológico e de proteção ambiental”. 

Esta preocupação tem sido demonstrada por 
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mulheres camponesas que, inseridas em movimentos de mulheres do campo, 
reivindicam políticas públicas e leis protecionistas ao meio ambiente, invocando 
premissas de desenvolvimento sustentável integracional, demandas estas que 
aparecem claramente também nos espaços de mística desses movimentos. (IDEM, 
p.613) 

 

Nesse sentido, como parte de uma nova agenda política, tem sido delineada uma 

temática que envolva o ativismo das mulheres no campo e a sua relação com o meio ambiente, 

no campo do Ecofeminismo (SANTOS, CORONA, WEDIG, 2017). Este movimento reflete sobre a 

relação entre a submissão feminina aos homens bem como o domínio da natureza pelos seres 

humanos. Tratam-se de movimentos ambientais feministas que almejam um cenário igualitário 

e ressaltam a relevância dos saberes construídos juntamente ao meio natural. (VIEIRA; 

AZEVEDO, 2018, p.59) 

É importante, portanto, a partir da apropriação crítica e teórica do Ecofeminismo — 

movimento político que dá prioridade à relação íntima estabelecida entre a mulher e a natureza 

— compreender o papel da mulher na comunidade tradicional. Conforme Braga e Bertoldi 

(2013, p.11), 

 

a mulher tradicional desenvolveu uma maneira diferenciada de lidar com a natureza. 
As inúmeras técnicas (saberes tradicionais), desenvolvidas junto ao meio ambiente 
permitiram à mulher um entendimento único. Em contrapartida, não só na dimensão 
cultural ocorreu essa proximidade como também nos movimentos e grupos que 
ensejaram uma proteção e uma luta de direitos para ambas. Se, para as mulheres, o 
feminismo surgiu como um movimento político-social de luta por direitos, a natureza 
encontrou no desenvolvimento sustentável uma possibilidade de defesa também dos 
seus próprios direitos. Nestas diferenças, surgiram as similaridades. Ambas à margem 
do sistema encontraram no movimento político denominado ecofeminismo uma porta 
para novas descobertas e consecução de objetivos que resguardassem a proteção de 
ambas. 

 

É possível afirmar, assim, que existe coesão e cooperação entre sustentabilidade 

ambiental e empoderamento feminino. E é por meio dos movimentos sociais que estes dois 

lados se fortalecem mutuamente. Contudo, as preocupações em inserir as mulheres como 

tomadoras de decisões referentes às questões ambientais, sobretudo em acordos e eventos 

internacionais, parecem vazias tendo em vista que sua participação efetiva é escassa e a 

discussão sobre gênero e mudanças climáticas ainda é muito limitada.  

Nesse contexto, para além do aparato institucional que legitima a atuação feminina nas 

questões ambientais, é preciso refletir sobre a importância do ativismo ambiental 
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protagonizado por mulheres. Menta e Leach (2019) afirmam que é preciso pensar nas mulheres 

não apenas como vítimas, mas como sujeitos centrais na sustentabilidade. Isso não significa 

colocá-las como cuidadoras ou guardiãs da biodiversidade, como comumente são definidas, 

mas reconhecer e respeitar seus conhecimentos, direitos e capacidades, assim como a 

integridade de seus corpos e assegurar que o papel que desempenham dentro de determinado 

sistema seja refletido em seu poder de decisão. 

Nessa perspectiva, a questão do gênero se coloca como determinante nas análises 

acerca da problemática ambiental. Ishi (2019), diretora do Fundo Mundial para o Meio 

Ambiente (FMMA), afirma que aprendeu no FMMA que não tem como analisar os projetos 

ambientais com neutralidade em termos de gênero, pois estes projetos não são neutros. Afirma 

ainda que é importante introduzir a análise de gênero como parte do planejamento do projeto 

para que seja possível identificar a corrigir de forma proativa as questões de gênero.  

Em uma pesquisa sobre a inserção da discussão de gênero no meio acadêmico brasileiro, 

Kirjner (2019) analisou duas revistas científicas (Estudos Feministas e Cadernos Pagu) de 

universidades importantes no país (UFSC e Unicamp) que tratam da temática do feminismo. O 

autor observou que a associação do feminismo com a questão ambiental é pouco 

representativa e que, em grande parte, o universo teórico do feminismo está ligado a suas bases 

de militância. Sendo assim, tais pesquisas não seguem um “ideal de pureza acadêmica”, na qual 

a pesquisa é julgada sobretudo pelo seu rigor metodológico e distância do pesquisador do 

objeto de pesquisa.  

Existe uma resistência da academia em aceitar que pesquisador e objeto pesquisado 

pertençam ao mesmo ponto de vista. Em contrapartida, o stand point é citado como um lugar 

historicamente construído, a partir do qual é possível compreender melhor características de 

um grupo, quando se faz parte dele.  

Para Figueiredo (2019), aí encontra-se a importância de se falar em “geopolítica do 

conhecimento” ou “corpo politizado-conhecimento”, no sentido de se deslocar o lugar da 

produção de conhecimento para o lugar onde o corpo está inserido tanto geograficamente 

como politicamente. Nesta dinâmica, a perspectiva da raça e do lugar de fala torna-se relevante, 

pois ela legitima discussões que, embora sejam recentes, são essenciais para a compreensão 

dos movimentos femininos ambientais na América Latina.  
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Até os anos 90, raça ocupava apenas uma posição marginal no feminismo brasileiro. O 

fato de serem duas revistas importantes evidencia o alcance do movimento, em especial das 

mulheres negras. No entanto, ao que se refere ao Ecofeminismo ainda é pouco expressivo e 

mais embasado nas “teorias de brancas” (KIRJNER, 2019) e não na América Latina. E isto 

importa sobretudo por que, segundo Hooks (2015, p. 196), a supremacia branca do discurso 

feminista não se compreende como estratégia nem percebe o “impacto psicológico da classe, 

de sua condição política dentro de um Estado racista, sexista e capitalista”. Ou seja, as 

experiências compartilhadas refletem diferenças de identidade e raça e, consequentemente, 

no status social, no estilo e na qualidade de vida.  

Por isso, de acordo com Kirjner (2019), é importante que o Ecofeminismo se popularize 

no contexto brasileiro ocupando espaço acadêmico através de uma maior associação com a 

militância e questões raciais, que é a forma como ele se apresenta no Brasil e na América Latina. 

É necessário refletir sobre as bases nas quais as sociedades foram construídas e, para Ruiz-Mallé 

et. al. (2012, p.11), esta abordagem inclui, entre outras, “análises de como o conhecimento 

ecológico tradicional é gerado, sua história, suas relações sociais ecológicas e sua relação com 

a cultura dominante, com a qual as sociedades que detêm esse conhecimento interagem”. 

Importa pensar, portanto, em colonialidade e decolonialidade do conhecimento, sobretudo sob 

a perspectiva de raça e gênero. 

 

3 A CATEGORIA QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU 

 

De acordo com Barros (2011, p. 180), a categoria conceituada como quebradeiras de 

coco babaçu é muito ampla e precisa ser bem delineada já que existe situações em que pessoas 

que quebram o coco não se autodefinem como quebradeiras de coco. Sendo assim, é 

importante levar em consideração como se construiu essa categoria e como ela ganha, a partir 

da década de 1990, uma “conotação política, relacionada não somente a uma atividade 

econômica e sim a um contexto de lutas e mobilizações, inclusive com o acionamento de uma 

identidade própria.” 

Apresenta-se, desse modo, um novo olhar sobre as quebradeiras, construídos por elas 

mesmas num processo de consciência de si, que foge da visão naturalista na qual são 

representadas como espécimes da floresta. De acordo com Almeida (2019, p.68), elas 
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“descongelaram esta imagem folclórica (...) e se derramaram organizadamente nas estruturas 

do campo de poder (...) afirmando sua nova condição.”  

A partir de então, o fator mobilização política fez com que a atuação dessas 

comunidades ultrapassasse limites regionais e ecossistêmicos, inserindo ainda a questão de 

identidade e gênero como parte da luta social. Além disso, revelou-se o fator da plurietnicidade 

já que muitas quebradeiras se definem como “quebradeiras e indígenas” ou como 

“quebradeiras e quilombolas” (ALMEIDA, 2019, p.40), incitando uma reflexão sobre as 

territorialidades construídas a partir de mobilizações sociais em espaços de existências 

coletivas.  

Nesta perspectiva, a delimitação da região dos babaçuais se relaciona diretamente com 

a existência de quebradeiras de coco que se autodefinem como tal e que lutam por direitos 

territoriais, estando ou não vinculadas ao MIQCB. Isto é, os conflitos sociais e ambientais 

enfrentados pelas quebradeiras de coco ultrapassam os limites de atuação do movimento ou 

qualquer outra forma de representatividade. Esta percepção leva a uma reflexão acerca do 

conceito de território e territorialidades, tendo em vista que neste percurso realizado pelas 

quebradeiras de coco visualizam-se dinâmicas de relações de poder entre comunidade 

tradicional, agronegócio e terra. A atuação distinta dessas categorias dentro desse mesmo 

espaço é que gera a delimitação de território, balizada nas relações de poder. A luta pelo babaçu 

livre e a sua unificação com a luta das comunidades rurais ilustra, dessa forma, um processo de 

reterritorialização e amplia o sentido das mobilizações efetivadas pelas quebradeiras de coco, 

tal como uma retomada de poder, um empoderamento territorial.  

Diante deste cenário, no qual é possível visualizar, dentro de um contexto pluriétnico e 

multirracial, uma disputa desigual de poder através das territorialidades exercidas, acredita-se 

necessária a intersecção de perspectivas de análises referentes à gênero e raça no sentido de 

ressignificar as relações de poder, interpretar símbolos e compreender sobre a função da 

organização social das mulheres no enfrentamento de situações de conflitos oriundos de 

desigualdades sociais. 

Esta interseccionalidade, contudo, possui barreiras metodológicas e epistemológicas, 

primeiro no que se refere à diferentes escopos de pesquisas que obedecem a metodologias 

específicas e seus respectivos rigores; e segundo, por que trabalhar com conceitos como raça e 
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gênero é trilhar nas sombras, pois não há teorias definitivas nem pré-estabelecidas 

historicamente.  

No que diz respeito à perspectiva de gênero, para Scott (1995), as limitações de 

abordagens descritivas que não questionam os conceitos disciplinares dominantes se refletem 

no baixo valor associado às pesquisas que consideram essa perspectiva de análise e ao 

isolamento do tema a um domínio de pesquisa separado, despertando pouco interesse. Isto se 

deve, em parte, por que a preocupação em ter o “gênero” como categoria analítica é 

relativamente recente, só emergindo no final do século XX. É, portanto, necessário destacar a 

incapacidade das teorias existentes para explicar as desigualdades e reivindicar a construção de 

um arcabouço teórico mais adequado a este cenário.  

Para isso, Scott (1995) sugere que a definição de gênero tem duas partes. A primeira parte 

é composta de quatro elementos inseparáveis. O primeiro se refere aos símbolos culturais; o 

segundo diz respeito aos conceitos normativos que expressam interpretações dos significados 

dos símbolos; o terceiro, consiste em romper com a noção de fixidez na representação binária 

do gênero, incluindo, na análise, uma concepção de política e uma referência às instituições e 

organização social; e o quarto elemento se refere à identidade subjetiva.  

Já a segunda parte, que é a teorização do gênero, diz respeito ao gênero como uma forma 

primária de dar significado às relações de poder, ou seja, é um meio no qual o poder é 

articulado. Scott (1995) explica que as conexões de entre gênero e poder são apenas uma parte 

da sua definição de gênero e que, frequentemente, a atenção dada ao gênero não é tão 

explícita, mas que se constitui como um elemento fundamental para entender cenários de 

desigualdade. Por isso, é importante observar como os debates invocam, implicitamente, o 

gênero e como podem emergir novas perspectivas sobre velhas questões, tornando as 

mulheres visíveis e participantes ativas. Será possível, desta forma, a reflexão sobre atuais 

estratégias políticas femininas e o futuro, no qual o gênero deve ser redefinido sob uma visão 

de igualdade política, considerando classe e raça.  

Compreender o universo das quebradeiras de coco e o MIQCB, portanto, perpassa pela 

análise de gênero enquanto balizador das relações de poder Estado e sociedade, agronegócio 

e comunidades tradicionais. A partir desta perspectiva, pode-se visualizar como o ativismo 

feminino é capaz de reconfigurar categorias e conceitos que embasam políticas públicas. 
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Perpassa ainda pelo entendimento de que o feminismo praticado pela mulher quebradeira de 

coco se encontra em um contexto de América Latina.  

Sendo esta permeada por uma multi e interculturalidade fluídica, apropriamo-nos aqui 

da proposta de giro decolonial por Bernardino-Costa (2018) quando ele fala da importância de 

um projeto de transmodernidade no qual se façam o que ele chama de “conexões 

subterrâneas” num diálogo horizontal entre os críticos de periferia. O objetivo seria formar um 

universalismo concreto que permite a coexistência de particulares, se afastando de um 

conhecimento europeu assimilado.  

Para Gonzalez (2011, p.14), “o feminismo latino-americano perde muito da sua força ao 

abstrair um dado da realidade que é de grande importância: o caráter multirracial e pluricultural 

das sociedades dessa região”. Segundo esta autora (1983, p.224), é justamente o lugar onde se 

situa que determina a “interpretação sobre o duplo fenômeno do sexismo e do racismo”. A 

partir de uma sobreposição sobre racismo e sexismo, ela expõe a realidade da mulher negra 

propondo uma nova perspectiva na qual, em meio ao anonimato da mulher negra da periferia, 

que sobrevive às custas de prestações de serviços e mantém a família com seu trabalho, emerge 

o retrato da mulher, da “mulata” (GONZALEZ, 1984, p.224), como observatório de uma 

sociedade que sofre os efeitos da “culpabilidade branca” (GONZALEZ, 1984, p.231). Assim, se 

torna, clara e precisa a intersecção entre raça, gênero e lugar.  

Se faz relevante, portanto, o diálogo entre pesquisas sobre Ecofeminismo na América 

Latina, no sentido de se apropriar de um arcabouço teórico-metodológico mais próximo da 

realidade social, cultural e econômica. Esta ponte pode ser estabelecida através dos 

movimentos sociais protagonizados por mulheres, podendo se configurar como um 

instrumento transgressor da colonialidade territorial e também do saber na América Latina. 

Conforme Gonzalez (2011, p.17-18), o movimento de mulheres se expressa de formas 

variadas, como a popular, a político-partidária e a feminista. Mas, é na expressão popular que 

se encontra a manifestação de “amefricanas e ameríndias”, mulheres que, “preocupadas com 

o problema da sobrevivência familiar, buscam organizar-se coletivamente”. E, além disso, 

presentes no mercado de trabalho informal, levantam outras reivindicações que se relacionam 

com a discriminação racial e sexual, tendo em vista que elas sofrem severamente as 

consequências da crise de um modelo econômico conservador e excludente, no qual 

concentram-se renda e benefícios sociais. 
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Nessa perspectiva, podemos citar aqui o exemplo da Marcha das Margaridas, 

manifestação realizada desde 2000 por mulheres do campo e da floresta contra todos os tipos 

de dominação e exploração. Segundo Aguiar (2016), no Brasil, a Marcha das Margaridas foi 

resultado de uma articulação realizada no 1º Fórum Social Mundial, através da Marcha Mundial 

das Mulheres associadas com a Secretaria de Mulheres da CUT e da Sempre Viva Organização 

Feminista.  

Nesse cenário, os ideais feministas foram penetrando os movimentos de mulheres rurais 

organizadas, tendo em vista que, à medida em que denunciavam a expropriação de terras e do 

trabalho, denunciavam, também, outras formas de opressão, particularmente ligadas à 

condição de gênero.   

A Marcha das Margaridas, portanto, buscou dar visibilidade às demandas das mulheres 

rurais, nos seus mais diversos aspectos, dentro de um processo de diálogo com o Estado. Sob a 

coordenação do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR) da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), a Marcha envolve várias organizações, 

entre as quais as organizações feministas, vários movimentos de mulheres e centrais sindicais, 

mobilizando mulheres de vários segmentos sociais (agricultoras, camponesas, extrativistas, 

ribeirinhas, pescadoras artesanais, acampadas, assentadas, quilombolas, indígenas, 

quebradeiras de coco babaçu, catadoras de mangaba etc.). (AGUIAR, 2016).  

Atualmente, é considerada uma das maiores manifestações públicas de mulheres no 

Brasil com uma grande capacidade de articulação, inclusive com outros movimentos feministas, 

em prol de uma existência digna dessas mulheres. Para Aguiar (2016), é com essa articulação, 

baseada em parcerias, que a Marcha ganha poder político e simbólico, sobretudo, evidenciando 

um desconforto diante de uma situação de assimetrias de gênero. A Marcha das Margaridas 

reflete, assim, a luta da mestiça, das mulheres que são misturas de raças e etnias, mas que 

pertencem a um lugar que fala através delas. Nesse sentido, Anzaldúa (2005, p. 711), afirma 

que 

 

É imperativo que as mestizas apóiem umas às outras no processo de mudança dos 
elementos sexistas na cultura índio-mexicana. Enquanto as mulheres forem 
diminuídas, o/a índio/a e o/a negro/a em todos/as nós são diminuídos/ as. A luta da 
mestiza é, acima de tudo, uma luta feminista.  
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Anzaldúa (2005) entende que é preciso que as mulheres, as “mestizas”, enquanto 

entidade racial, verbalizem suas necessidades, não como partes tendo que escolher um dos 

lados opostos, mas como mediadoras, atenuando a ignorância racial, através de suas histórias, 

e permitindo que os brancos sejam aliados. Para esta autora, essa mediação é possível quando 

se busca uma “visão através das ficções da supremacia branca, uma visão de nós mesmas (...) e 

não como a personalidade racial falsa que nos foi imposta” (2005, p. 714). Desta forma, o dia 

em que se realiza a Marcha das Margaridas (12 de agosto) e o dia da Quebradeira de Coco 

(comemorado no dia 24 de setembro nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará), são 

como o Dia de la Chicana y El Chicano, citado por Anzaldúa (2005, p. 715), no sentido de uma 

visão de si mesmas, por uma perspectiva de sua própria história e na busca por “dignidade 

essencial enquanto povo”. É como uma forma de dizer: “(...) não podemos mais camuflar nossas 

necessidades. (...) Aqui estamos, sem armas e de braços abertos, trazendo apenas nossa 

mágica. Vamos tentar da nossa maneira, da maneira mestiza, da maneira chicana, da maneira 

da mulher” (ANZALDÚA, 2005, p. 715) 

A multiculturalidade do movimento em busca de representação política, a partir de uma 

articulação com outros movimentos que denunciam os abusos do nosso modelo social e 

econômico de desenvolvimento, projeta um modelo político no qual se pensa em corpos 

políticos, no sentido de se ter uma participação ativa dentro de uma pluralidade sociocultural. 

Nessa perspectiva, o lugar de onde esse corpo político sofre, fala, se expressa e se manifesta 

torna-se ponto central, a partir do qual se reconstrói o movimento feminista da América Latina. 

A Marcha das Margaridas, dessa forma, mostra a necessidade de se desconstruir o feminismo 

ocidental, fundamentado no eurocentrismo e na lógica da colonialidade do poder, do saber e 

do ser para, então, se construir um feminismo decolonial e fundamentado no contexto 

geográfico, político, social e cultural. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todas as estratégias de proteção ambiental institucionalizadas perpassam por processos 

decisórios. E são nesses processos que os movimentos sociais buscam penetrar. No caso das 

mulheres quebradeiras de coco babaçu, percebe-se que, embora tenha sido percebida a 

perspectiva do gênero nas pesquisas relacionadas a sustentabilidade e conhecimentos 
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tradicionais, o escopo dado a estas pode fomentar uma visão romantizada tanto de mulheres, 

como de comunidades tradicionais, que formatam uma imagem de sujeitos que necessitam ser 

tutelados quando, na verdade, são sujeitos que almejam ter voz nas tomadas de decisões a 

partir do uso político do seu conhecimento tradicional e do reconhecimento da sua identidade.  

Nesse sentido, a consciência de si mesmas, bem como a percepção externa dessa 

comunidade de mulheres enquanto povo, enquanto raça, que lutam por direitos essenciais e 

que lhes são tolhidos, diariamente, por uma supremacia branca e por um conhecimento 

colonial, podem ser a ponte que as leva para a sua liberdade de voz, para aposse de si mesmas, 

reconhecedoras e reconhecidas por seu próprio corpo/território. O corpo geopoliticamente 

situado deve ter voz dentro das pesquisas. Isto é, o corpo que fala, se movimenta, extrai da 

natureza e se relaciona com ela e que sofre injustiças sociais e ambientais decorrentes de um 

processo histórico-social excludente é um corpo de mulher e, na sociedade ocidental e 

capitalista, esse lugar de fala, sobretudo num contexto de América Latina, é próprio, não 

admitindo paralelos com movimentos norte-americanos ou europeus.  

Nesse sentido, a perspectiva de gênero, tal como é refletida e discutida atualmente, é 

capaz de promover o entendimento de que as mulheres geograficamente situadas em lugares 

distintos possuem demandas diferenciadas, e se intersecciona, quase que obrigatoriamente, 

com a perspectiva de raça. Sendo assim, o estudo das mulheres quebradeiras de coco babaçu, 

bem como sua atuação no MIQCB, a partir de uma visão ampla de ambiente para além do 

tecnicismo, pode promover a intersecção necessária para o entendimento prático da relação 

entre gênero, raça e práticas conservacionistas no território dos cocais.  
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