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RESUMO: As comunidades quilombolas de Orobó e Salgado vêm enfrentando muitos 

problemas com o descarte inadequado dos resíduos sólidos das residências. Por isso, foi 

proposta uma pesquisa que colabore com a sensibilização do poder público e da população 

rural dessas comunidades a respeito da importância do descarte correto e do manejo dos 
resíduos sólidos, além de incentivar o processo da reciclagem na perspectiva que insira o 

movimento da educação do campo, e da responsabilidade social. Assim o objetivo deste 

trabalho é investigar a situação do descarte do resíduo sólido nas comunidades rural de Orobó 

e Salgado do Município de Antônio Cardoso. A abordagem tem sido de forma qualitativa 

onde os sujeitos estão mais livres para expor suas ideias através de rodas de conversa com a 

comunidade, representantes do poder público, moradores antigos. O primeiro momento de 

debate foi importante para a reafirmação da relevância do projeto de pesquisa para a 

comunidade, além do delineamento da mesma e início da elaboração das orientações para os 

próximos encontros para coleta de dados. Portanto, esta pesquisa nasce dessas demandas e do 

desejo de promover a sensibilização e o debate da sustentabilidade nas comunidades rurais, a 

partir da educação do campo. 

Palavras chave: Resíduo Sólido Doméstico, Quilombola, Educação do Campo 

 

ABSTRACT: The quilombola communities of Orobó and Salgado have faced many 

problems with the inadequate disposal of solid domestic waste. For this reason a research was 

proposed to collaborate with the public and the rural population of these communities to raise 

awareness about the importance of correct disposal and solid waste management as well as to 

encourage the recycling process from the perspective of theeducation movement the field,and 

social responsibility. Thus the objective of this work is to investigate the solid waste disposal 
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situation in the rural communities of Orobó and Salgado in the municipality of Antônio 

Cardoso. The approach has been in a qualitative way where the subjects are more free to 

expose their ideas through community conversation, representatives of the public power, 

ancient residents. The first moment of debate was important to reaffirm the relevance of the 

research project to the community, as well as its delineation and the beginning of the 

preparation of the guidelines for the next meetings for data collection. Therefore, this research 

is born from these demands and from the desire to promote awareness and debate of 

sustainability in rural communities, based on rural education. 

Key words:Soliddomesticwaste, Quilombola, Educação do Campo 

 

Introdução 

O município de Antônio Cardoso está situado na divisa com Santo Estevão e Feira de 

Santana e foi fundado em 18 de abril de 1962 com dois distritos Poço e Santo Estevão Velho, 

também faz parte do limite com Cabaceira do Paraguaçu, são Gonçalo dos Campos, 

Conceição da Feira e Ipecaetá é constituída de 80% moradores rurais e 20% na cidade, em sua 

maioria de negros e quilombolas em comunidades certificada pela Fundação Palmares como 

Paus Altos e Gavião e outras não, como o caso de Orobó e Salgado.  

Almeida (2010) afirma que a partir da realidade das comunidades quilombolas da Bahia 

e principalmente em Antônio Cardoso faz-se necessário refletir sobre conceito de quilombo. 

De acordo com o Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003, em seu artigo 2°, considera 

comunidade quilombola “os grupos ético-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com 

trajetória própria, dotada de relações territoriais especificas, com presunção de ancestralidade 

negra relacionada como resistência a opressão histórica sofrida” (BRASIL, 2003). 

O município de Antônio Cardoso possui clima tropical semiárido, variado de subúmido 

a seco, é definido pelo predomínio da agricultura familiar de subsistência da criação de 

pequenos animais, aposentadoria e beneficiários do programa da bolsa família, pois os 

agricultores familiares não possuem terras para sua subsistência, já que grande parte do 

município é de propriedade de poucos grandes latifundiários. 

 As comunidades rurais do Salgado e Orobó são reconhecidas como quilombolas, 

porém, não certificadas. E apesar de todo a dificuldade diária para o acesso às políticas 

públicas e geração de emprego e renda, existe uma luta dos sujeitos que se autodeclaram 
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negros e negras e se reconhecem quilombola sendo residente da comunidade e na busca pela 

valorização cultural e social dentro num contexto de invisibilidade o qual as comunidades 

quilombolas foram submetidas (ALMEIDA, 2010). 

O processo de invisibilidade foi gerado pelas políticas públicas – ou ausência delas – 

que não enxergavam em recenciamentos populacionais e censos agrícolas centenas de 

povoados, comunidades, bairros, sítios e vilas de populações negras. O isolamento pela falta 

de comunicação, transporte, educação, saúde e outras formas de cidadania transformou a 

invisibilidade em estigma (GOMES, 2015).  

 Uma das formas de resistência e avanço no debate da questão racial no município de 

Antônio Cardoso tem sido através da formação, especialmente, no curso de Licenciatura em 

Educação do Campo na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o qual possui hoje um 

número significativo de estudantes quilombolas da região. Fernandes e Molina (2005) 

defendem o campo como espaço de particularidades e matrizes culturais. Esse campo é 

repleto de possibilidades políticas, formação crítica, resistência, mística, identidades, histórias 

e produção das condições de existência social. Cabe, portanto, à educação do campo, o papel 

de fomentar reflexões que acumulem forças e produção de saberes, no sentido de contribuir 

para repensar o campo brasileiro. 

Para esta construção e contribuição na promoção do desenvolvimento territorial e de 

pensar a matriz formativa do curso a partir das ciências da natureza, na questão agrária, a 

sustentabilidade, na educação quilombola e dos sujeitos do campo, das florestas e das águas 

em geral, consideramos o processo dialógicoem que Freire (2005) afirma que é possível 

transformar as relações de dominação em processos emancipatórios e de liberdade, com a 

construção de autonomia dos sujeitos que vai para além da escolarização. Portanto, a 

Educação do Campo é fruto de lutas e de conquistas que os povos do campo têm direito a 

educação contextualizada com sua história e com o seu modo de vida. 

Arroyo (2010) argumenta que as políticas educacionais contribuem na superação das 

desigualdades. Sabe-se dos desafios para garantir um curso de Graduação em Educação do 

Campo, a partir da Pedagogia da Alternância, considerando tempo e espaço para o processo 

formativo além do ambiente da universidade. 
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A metodologia pedagógica da Alternância integrativa, entre o meio socioprofissional e a 

universidade adotada no curso de licenciatura em Educação do Campo, contribui para que 

novos tempos/espaços sejam (re) pensados na formação acadêmica com propósito de 

desenvolver o meio local através da formação de seus próprios atores. Já que, não é possível 

separar o desenvolvimento da formação e da atuação dos estudantes com suas famílias, 

separar suas comunidades de seu meio (CALVÓ, 1999). 

Nessa perspectiva, torna-se imprescindível pensar a sustentabilidade das comunidades 

rurais e quilombolas no que diz respeito ao uso da terra, a exploração dos recursos naturais, o 

descarte de resíduos e, consequentemente, a qualidade de vida dos povos do campo diante de 

um modelo agrário e de desenvolvimento que tem expropriado a força de trabalho e dos 

recursos da natureza. 

Nas comunidades de Orobó e Salgado, os resíduos sólidos das residências não são 

direcionados a um aterro sanitário e são queimados em lugares inadequados pela maioria 

moradores. Por isso, foi proposta uma pesquisa que colabore com a sensibilização do poder 

público e da população rural dessas comunidades a respeito da importância do descarte 

correto e do manejo dos resíduos sólidos, além de incentivar o processo da reciclagem dentro 

das comunidades na perspectiva que insira o movimento da educação do campo, e da 

responsabilidade social na formação crítica dos sujeitos. 

 

CAMINHO METODOLÓGICO  

 

Para iniciar a pesquisa tomamos como ponto de partida um projeto de saneamento 

básico realizado nas comunidades de Orobó e Salgado com os próprios moradores, os quais 

relataram a precária situação do saneamento básico envolvendo o gerenciamento dos resíduos 

sólidos domiciliares. A abordagem tem sido de forma qualitativa onde os sujeitos estão mais 

livres para expor suas ideias através de rodas de conversa com a comunidade, representantes 

do poder público, moradores e lideranças comunitárias e professores.  

O primeiro momento de debate foi importante para a reafirmação da relevância do 

projeto de pesquisa para a comunidade, além do delineamento da mesma e início da 
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elaboração das orientações para os próximos encontros para coleta de dados.Dessa forma, 

pretendemos a partir do debate da gestão integrada e sustentável dos resíduos sólidos, avançar 

na sensibilização para redução da produção dos resíduos, o reaproveitamento, a coleta seletiva 

com inclusão de catadores de materiais recicláveis e a reciclagem (Jacobe e Bezen, 2011), 

como por exemplo o incentivo à produção de compostagem e de sabão com óleo de cozinha 

descartado nas residências.  

O campo teórico da educação do campo, da sustentabilidade e da educação ambiental 

serão fundamentais para aprofundamento dessa pesquisa sem deixar de lado o debate das 

políticas públicas para igualdade racial das populações negras do Brasil e especialmente para 

promoção do bem-estar das populações negras rurais. 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

Essa pesquisa diz respeito a um trabalho de conclusão de curso de graduação em 

Licenciatura em Educação do Campo e por isso está em fase de construção. Sendo assim, os 

resultadosaqui apresentados são parciais. 

A primeira fase da pesquisa foi uma reunião na sede da associação da comunidade de 

Orobó, do Município de Antônio Cardoso, para apresentação do projeto sobre resíduos 

sólidos doméstico e assim expor os nossos objetivos e o que seria abordado para que a 

comunidade tomasse conhecimento da pesquisa. Foi aberta uma roda de conversa após a 

apresentação do projeto, momento que os moradores apresentaram os maiores problemas 

enfrentados e destacaram a falta de água de qualidade para o consumo humano e a ausência 

da gestão dos resíduos sólidos domiciliares, os quais trazem muitos problemas para vida na 

comunidade, para a biodiversidade e a agrobiodiversidade local além da saúde humana.  

Segundo Tonini (2013)a agrobiodiversidade mantém o funcionamento de processos 

ecológicos no meio ambiente, que fornece recursos para o autoconsumo, necessidades 

energéticas e geração de renda para as populações humanas.          

Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

e aceitaram participar da pesquisa de forma voluntária. E é a partir dessa parceria que toda a 

pesquisa se concretizará com e para os sujeitos das comunidades envolvidas. 
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A partir do primeiro encontro já foram delineadas as seguintes etapas até sua 

finalização: coleta de dados através de questionário de entrevista que está em fase de 

elaboração, rodas de conversa com a comunidade, análise dos dados e posterior realização de 

oficinas acerca da temática dos resíduos sólidos para sensibilização dos sujeitos e 

encaminhamentos junto ao poder público acerca da situação das comunidades de Orobó e 

Salgado. 

A pesquisa tem sido construída a partir do referencial teórico e das concepções e 

princípios da educação do campo, do debate da questão agrária e da sustentabilidade dos 

recursos e das próprias comunidades a partir da produção e da subsistência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  A partir da roda de conversa que tivemos com moradores na sede da associação eles 

destacaram como a falta de água vivenciada por eles e o manejo inadequado dos resíduos 

sólidos doméstico têm dificultado o bem-estar nas comunidades quilombolas de Oboró e 

Salgado. Portanto, esta pesquisa nasce dessas demandas e do desejo de promover a 

sensibilização e o debate da sustentabilidade nas comunidades rurais, a partir da educação do 

campo. 

Além disso, pretendemos promover a mobilização do poder público para as questões 

ambientais e outros aspectos relevantes para esse debate nas comunidades quilombolas desse 

estudo, na tentativa de contribuir para a visibilidade dos povos quilombolas de Antônio 

Cardoso e o acesso às políticas que promovam o desenvolvimento social e sustentável das 

populações negras rurais. 

É nessa ambiência de diálogo entre os estudantes e as comunidades rurais que o curso 

de Licenciatura em Educação do Campo da UFRB caminha na tentativa de consolidar  ações 

do tempo-universidade e do tempo comunidade para pensar o desenvolvimento territorial, a 

partir da inserção dos sujeitos que frequentam o curso, os quais têm partilhado e aprendido 

com a comunidade onde está inserida, principalmente a partir dos grupos de interesse da 

construção de uma educação do campo que dê conta das demandas e modo de vida do homens 

e mulheres que vivem do/no campo.  
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 Sendo assim, a partir dos projetos de intervenção que têm nascido do diálogo com as 

comunidades e dos trabalhos de conclusão de curso é possível, também, se refletir sobre a 

questão agrária a partir dos territórios de identidade da Bahia e da configuração da estrutura 

fundiária brasileira, pautando questões como a reforma agrária e como esse debate se insere 

nas diferentes localidades e com os diferentes sujeitos, respeitando as especificidades e os 

modos de vida das comunidades quilombolas, ribeirinhos, assentados, indígenas e todos os 

povos que compõe as populações do campo, da floresta e das águas. 
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