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Resumo  

Neste trabalho discutimos, a partir de pesquisas realizadas sobre a temática, o 
modelo de desenvolvimento implementado na região Oeste do Estado da Bahia, mais 
precisamente na cidade de Barreiras, as consequências de ordem econômicas, sociais e 
políticos, as sobreposições culturais resultante deste processo, a influencia na nova formação 
social e na organização do trabalho, bem como o processo de marginalização da população 
nativa, as relações entre a riqueza de poucos e pobreza extrema no contexto urbano e rural. 
Concluímos destacando, a partir deste cotidiano local a relação dos poderes públicos/privados 
com a condição de miserabilidade da população e o papel da Educação na mudança desta 
realidade.   
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Abstract  

We discuss, based on research conducted on the topic, the development model implemented  
din the western region of Bahia State, specifically the town of Barry, the consequences of 
economic order, social and political, the cultural overlaps resulting from this process, the 
influence on the new social formation and organization of work and the process of 
marginalization of the indigenous population, relations between the rich few and extreme 
poverty in urban and rural context. We conclude pointing out from this place everyday 
relationship of public / private misery on the condition of the population and the role of 
education in changing this reality. 
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Compreendendo o Oeste baiano como pólo de desenvolvimento agro-industrial e 

comercial, as entidades que compõem os movimentos sociais, assume importante papel para a 

formação de seus habitantes no sentido de prepará-los para os novos desafios que hora são 

colocados, como obstáculos a serem vencidos. Os crescentes investimentos por parte de 

instituições públicas e/ou privadas nas diversas atividades econômicas, tem tornado esta 

região, que compõe o território do Rio Grande com um enorme potencial em água e terras 

agricultáveis. Vale ressaltar que esta região engloba 39 municípios, abrangendo uma área de 

162.044 Km2, que equivale a 28,56% de todo o território do estado da Bahia, com uma 

população estimada em torno de 783.685 habitantes. Tornando-se,   a partir da década de 80, 

grande celeiro agrícola da Bahia, produtor de grãos para exportação e abastecimento do 

mercado interno, com uma crescente pecuária de médio e grande porte e um comercio com 

relativa participação na economia interna.  

A Bacia do Rio Grande tornou-se um território muito disputado principalmente pelos 

baixos preços das terras, atraindo enormes contingentes de agricultores principalmente do sul 

do país,  que passaram á conviverem com a população nativa pacificamente. Estes migrantes, 

tornaram-se tão numerosos que superaram à população nativa, se estabelecem,  se relacionam, 

se movimentam e se acomodam nos  espaços socialmente e culturalmente reconhecidos  que, 

de alguma forma se processa e fortalece um padrão  cultural próprio. Neste sentido o conceito 

de cultura e tido aqui com uma abrangência universal de proteção dos valores constituídos 

historicamente e se processa no ambiente  socialmente constituídos. 

Identificar o desconhecido de uma realidade presente e de certa forma cheia de 

contradições advinda de outras realidades, é que encontramos o foco central para este 

trabalho, já que vivenciamos as riquezas de informações que permeia este universo cultural, 

onde não podemos deixar passar despercebido sem uma leitura do contexto numa perspectiva 

crítica das misturas de culturas advindas de raízes distintas de nosso universo social. 

Neste sentido, este trabalho apresenta os resultados estudos realizadas sobre a 

temática no programa de formação a nível de mestrado, em curso, da atuação enquanto 

docente no componente curricular Processos e Ações Coletivas do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia do campus IX da UNEB, na cidade de Barreiras, que teve como objeto de estudo o 

modelo de desenvolvimento implementado na região Oeste do Estado da Bahia, mais 

precisamente na cidade de Barreiras, as consequências de ordem econômicas, sociais e 

políticos, as sobreposições culturais resultante deste processo, a influencia na nova formação 

social e na organização do trabalho. 
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Modelo de desenvolvimento regional 

 

Em nome de um modelo de desenvolvimento ainda pautado nos princípios da 

ditadura militar, período pós-golpe de 64, que buscava a qualquer custo a colonização das 

regiões central e norte do Brasil, deu-se a exploração das terras do Oeste baiano, fenômeno 

iniciado na década de 70, só que configurado sob os termos sustentabilidade e preservação.  

O processo de migração de populações para a região Oeste da Bahia fortalece-se na 

década de 80, com a constatação do baixo preço das terras e a possibilidade de criação de 

novas linhas de créditos por parte das instituições publicas e privadas pautado em uma 

política federal de ampliação das fronteiras agrícolas do Brasil. Os chapadões do oeste baiano 

passaram a ser ocupado pela grande corrente migratórias de origem, em sua maioria, dos 

estados da região sul do Brasil:  Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

Este fenômeno migratório, sem sombra de dúvidas foi o grande marco de 

desenvolvimento da cidade de Barreiras: localizada as margens da principal rodovia federal 

desta região, a BR 242, permitindo o escoamento da produção para outras localidades do 

estado e do país, sendo o município desta região com, acesso as demais cidades que compõe a 

região, oferecendo estrutura física condizente com o projeto de vida dos grupos migratórios. 

Enfim a cidade era a única que apresentava condições estruturais e de morada para as 

populações migrantes, conseqüentemente passando a receber maiores investimentos 

comerciais e agro-industriais, dando origem a um perverso desenvolvimento marcado por 

inúmeras atrocidades não visíveis aos olhos da população, que se encontravam envolvidos na 

“esperança” de trabalho e riqueza. A migração traz a cidade uma nova perspectiva para os 

homens e mulheres, vislumbrando a possibilidade de ascensão social. 

A cidade de Barreiras é a mais populosa da região, com 140 mil habitantes, 

crescendo desordenadamente nos últimos vinte anos, conseqüência do discurso de 

prosperidade econômica que vem sendo divulgado pelos poderes constituídos e pela grande 

mídia, atraindo novos migrantes de estados do norte e nordeste do Brasil, vindo em busca de 

trabalho, misturando-se e constituindo as populações dos bairros periféricos. É visível a 

distribuição da população na área urbana da cidade, os bairros nobres com maiores 

investimentos estruturais concentram os migrantes sulistas, com raras exceções, com maior 

poder aquisitivo. Já as populações dos bairros periféricos da cidade são constituídas de 

migrantes, em sua maioria de estados do nordeste e das populações nativas com menor poder 

aquisitivo. A grande conseqüência identificada neste fenômeno de ocupação urbana reside na 

demarcação fronteiriça e subjetivas entre as culturas advindas das migrações e as regionais, 
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estabelecendo um corte objetivo entre riqueza e miserabilidade, entre sonhos e utopias, 

contribuindo para o  crescimento dos problemas sociais, das disputa dos territórios,  gerando 

grandes conflitos de interesse político e econômico.  

 O modelo de desenvolvimento do nosso território baseia-se na ocupação das terras, 

de forma perversa, apropriando-se indebitamente, utilizando métodos ilegais, imorais, 

agressivos, violentos. A grilagem, a destruição, a expulsão e o derramamento de sangue eram 

as freqüentes formas que se utilizavam para conquistar o território e o que é mais terrível, sob 

a proteção do estado, que aceitava a condição de expansão do capital fundiário, da ampliação 

das fronteiras agrícolas e da ocupação desordenada das cidades, sem levar conta o direito 

histórico de posse e ferindo um dos principais símbolos do sistema capitalistas, o direito a 

propriedade de quem nela vivi a mais de décadas e/ou tinha o direito de herança. No principio  

a região era caracterizada como uma terra sem Lei, sem proteção jurídica, política e de 

segurança publica  aos mais pobres. O determinismo econômico apropriou-se até da 

subjetividade da população, estes passaram a sonhar com o discurso de prosperidade centrado 

na realidade de bem estar e acumulação da minoria dominante. 

A forte migração assumiu o controle das instituições públicas, bancos, prefeituras, 

legislativos municipal, estadual e federal, constituindo uma forte base política para a proteção 

daqueles que detinham o capital fundiário e necessitavam destas instituições para fazer 

prosperar suas riquezas.  

Dados recentes do IBGE/2008, destaca que, Embora Barreiras apresente um Índice de 

Desenvolvimento Humano de 0,723, sendo o décimo primeiro da Bahia,  com um  PIB de R$ 

1 597 109,845 mil e PIB per capita R$ 11 773,75, o que o coloca numa posição privilegiada  

em relação a outros municípios do oeste baiano, possui características semelhantes a de tantos 

outros municípios pobres do estado principalmente nas questões sociais e geração de emprego 

e renda, mantendo-se um índice de pobreza que não condiz com o volume de riquezas que são 

produzidas, o que torna contraditório o discurso sustentado de prosperidade . 

No outro lado do processo deste desenvolvimento arbitrário, encontram-se os 

trabalhadores sonhadores, atraídos pelo discurso de prosperidade introduzido pela migração 

monoculturalista, estes sonhadores vinham em busca de oportunidades de trabalho, de bons 

salários, de estabilidades, sonhos que se tornassem realidade e garantissem o mínimo de 

subsistência. Os grandes bairros, mais populosos, desta cidade nascem das ocupações 

desordenadas, que iniciam o processo de favelamento da periferia da cidade, que formam um 

exercito de subempregados.  
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 São neste cenário, que nascem as organizações sindicais, associações, cooperativas, 

abrigos, casas de passagens, trabalhos desenvolvidos pelas igrejas, movimentos sociais 

ligados a terra e moradia, tantos outros que vão se fortalecendo  nas lutas de resistência. Estas 

organizações não governamentais passam a ser o único referencial das comunidades de 

trabalhadores, que não enxergam políticas estatais que estabeleça uma mediação entre capital 

e trabalho, amenizando assim, as fortes pressões das oligarquias já existentes e constituídas 

sobre a massa trabalhadora,  a falta de políticas públicas e da própria  ausência do estado na 

região.   

 

A relação entre desenvolvimento e cidadania  

 

  Pensar em um modelo de cidadania que se processa nas mais relevantes literatura 

do país e necessária à participação e organização dos trabalhadores em ambientes socialmente 

críticos e combativos e que tenham um objetivo definido ideologicamente nos dias de hoje, 

pressupõe romper com a linealidade  do modelo de desenvolvimento interpostos sócio cultural 

e econômico, que definem os programas e projetos desenvolvidos em ambientes sociais, 

porque é nestes  projetos de desenvolvimento, que  historicamente constitui-se uma versão 

deformada de homens e mulheres com forte influencia, de agentes de cunho ideológicos,  no  

agir e pensar.   Esta não é uma ação fácil, principalmente por se tratar de relações complexas 

que envolvem interesses carregados de valores conflitantes. Pensar ações que aproximem as 

pessoas que convivem em ambiente com relações de interesse dialeticamente conflitante,  nos 

remete a uma série de questionamentos a respeito desta realidade que nasceu e se propaga de 

forma desordenada e problemática, resultando em vasta literatura que propõe explicar e 

colaborar com os fenômenos que vão surgindo  na lida cotidiana desta sociedade. 

Nesta perspectiva constituir um programa de formação de uma consciência cidadã 

passa pelo modelo de educação formal e não formal assumido pelos movimentos sociais e que 

fujam completamente aos modelos de desenvolvimento deterministas interpostos.   Segundo 

Almerindo Afonso: 

 

Por educação informal, entendem-se aquelas que abrangem todas as 
possibilidades educativas no decurso da vida do individuo, constituindo-se 
um processo permanente e não organizado, e  não respeita a fixação de 
tempos e espaços e flexibiliza a adaptação dos conteúdos de aprendizagem 
(apud SIMSON, 2001, p.09)      
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O comportamento das instituições que compõe os movimentos sociais organizados 

no campo e na cidade de Barreiras determinam um  perfil de instituições,  que  se organizam e 

demarcam suas áreas de atuação, planejam as ações educativas levando em conta a formação 

dos sujeitos coletivos e com grande capacidade de resistência as mazelas advindas do  

desenvolvimento econômico local, os homens e mulheres que vivem, interagem e atuam 

politicamente nas lutas da comunidade, também os são aqueles que vivem sobre uma forte  

pressão  étnico – cultural e econômico e sobre as mesmas regras institucionais, que 

influenciam na perda de identidades com a miscigenação das  culturas. Como efetivamente 

fortalecer esta educação informalizada, sem uma base sistêmica  que instrumentalizem este  

despertar da consciência política?  

Reside nesta indagação um dos principais problemas enfrentado pelos movimentos 

sociais na formação dos homens e mulheres que consigam enxergar as  diferentes culturas 

econômicas  que convivem tanto no plano formal como informal “pacificamente”, 

identificando prováveis mudanças que esta relação esteja provocando socialmente.  

Nesta relação do convívio entre diferentes culturas e sobre o prisma da passividade, 

há uma luta constante para determinar o lugar de cada cultura no contexto da cidade, 

teoricamente podemos chamar esta relação de uma política de embate no campo das relações 

ou em outras palavras para melhor definição o que Fonseca caracteriza como democracia, 

sinônimo de sabedoria popular: 

 

A presença efetiva das condições sociais e institucionais que possibilitam ao 
conjunto dos cidadãos  a participação ativa  na formação do governo e em 
conseqüência no controle da vida social.( FONSECA,2005, p.50,05)     
 
 

 Identificar a ordem do discurso das organizações sociais é possível e até mais fácil 

no campo da analise porque esta implícita de postura ideológica e denota a busca da 

participação destas às decisões que envolvem a vida dos sujeitos que compõem  suas bases de 

luta, todos os direcionamentos do discurso busca sempre o convencimento do outro. Mas isso 

não tem bastado para se estabelecer uma formação critica de base solida que resista às 

mudanças determinadas pelo modelo político e econômico sistêmico. A visão de democracia 

apresentada acima, tem servido para orientar a ação dos movimentos sociais mais 

filosoficamente, porque pauta-se mais no discurso do que nas ações praticas. O pensamento 

filosófico não tem limites e permite ir muito mais alem desde que não haja nenhum freio 

ideológico que retarde o processo, neste caso há dois campos de debate que influenciam 



7 
 

diretamente na formação da consciência política: o filosófico (os sonhos) e o ideológico (a 

confrontação com o outro, com a realidade).                    

 A natureza teórica do debate interposto neste trabalho, independentemente de negar 

os valores e contribuições que as culturas de migrações trouxeram para a região onde se 

processa o fenômeno estudado, reside no discurso da linha imaginaria, cujas culturas inter - 

relacionam-se, sofrendo a descaracterização de sua originalidade, o que pode determinar a 

supremacia de determinados valores sobre outros. Isto no plano social, visto de uma forma  

mais empírico, resulta na valorização dos padrões  externos que migraram para o interior 

desta sociedade, tornando-se Lei natural desta  fusão cultural.  

 

A divisão entre nós e eles funciona como uma imagem de espelho – uma 
inversão que nos diz apenas o que queremos saber a respeito de nós mesmos. 
(FRAOW  APUD RIBEIRO 2002 p.15,  )  

 
 

Nesta referencia  fica bem característico a noção narcisista onde o eu cultural perde o 

valor quando o ele cultural aparece para estabelecer a diferença, o diferente ou o espelhado é 

muito mais atraente, a resistência critica ou  acrítica   ao ele cultural, gera o conflito  entre as 

populações  no interior da sociedade.  Neste conjunto de reflexão sobre a questão cultural e o 

discurso da cultura global, é impossível negar que não existam diferenças no plano regional  e 

que estas não sirvam para harmonizar as relações e  constituir – se como base de sustentação e 

equilíbrio da população nativa. Ribeiro afirma que: 

 

[...] Construir o outro nesta acepção implica construir a fronteira que dele me 
separa – A fronteira começa por ser antes de mais a linha imaginaria sob a 
qual se projeta a noção de diferença e a partir da qual se torna possível a 
afirmação da identidade. (  2002, p.35)   
 
 

          A delimitação das culturas no interior de qualquer sociedade constitui um fenômeno 

que  na maioria das vezes são caracterizados como uma atitude bairrista carregado de  

ideologias fortemente enraizado, que se contrapõe as influencias externas, estabelecendo-se o  

conflito da resistência e a  afirmação de valores tidos como históricos e tradicionais. A 

identidade cultural que permanece é forjada sob duas condições: A primeira tem relação com 

os conflitos ideológicos, que nascem do determinismo econômico impostos pelas migrações 

externas. A Segunda tem a ver com a necessidade de afirmação dos grupos migrantes no 

contexto regional,  com o  domínio das estruturas macros e micros de poder que compõe esta 

sociedade. Se estas condições constituem a base de influencia no  trabalho, no lazer e em  
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todas as outras relações sociais, não pode ser diferente no ambiente das relações entre 

instituições sociais, onde as populações se interrelacionam  tendo como referencia sua 

sobrevivência . A possibilidade de construção de uma identidade cultural que mantenha os 

valores regionais como referencia de sustentação, perde-se neste universo de formação, já que 

a formação de educadores  e a própria condição das organizações/entidades   não se 

encontram preparadas para vislumbrar a linha imaginaria que estabelece estas diferenças, é 

muito mais sensato pensarmos  que esta deficiência do modelo de formação em confronto 

com o desenvolvimento regional venha a contribuir para o que Hall, define como perda de 

identidade, ocasionada pela distancia do discurso cultural  contemporâneo e a estagnação da 

instituição sociais. Como proceder a formação de uma consciência cidadão que resulte numa 

cidadania plena como define Fonseca:  

 

Sendo a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de uma 
democracia efetiva) por todos os indivíduos de se apropriarem dos bens 
socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização 
humana aberta pela vida social em cada contexto historicamente 
determinado. (2005 p.50)   
 

No contexto histórico da cidade de Barreiras a predominância das culturas 

migratórias demonstra que tanto no campo da democracia quanto na formação desta cidadania 

anunciada no discurso desenvolvimentista apenas um lado tendeu a absorvê-los e torná-los 

uma máxima. Os discursos dos movimentos sociais não foram suficientes para rever esta 

máxima e torná-las de todos.   

A negação da cidadania, efetivamente não se tornou realidade como deveria ter sido. 

A partir do anunciado, propagado, documentado, legitimo e legalizado constitucionalmente, 

não se obteve, por parte  do poder publico, a  implementação dos mecanismos para tornar isto 

possível por outro lado os movimentos sociais não tem conseguido implementar ações 

formativas que se contraponha a negação advinda de um modelo democrático representativo 

que tende  favorecer a uma minoria abastada economicamente e trata esta questão como uma 

retórica discursiva sem fundamentos. As conseqüências deste processo é o agravamento das 

questões sociais com o amordaçamento das lutas coletivas, descaracterizando todas as 

possibilidades de reação. Na perspectiva de mudança destes padrões culturais presente no 

cotidiano regional ainda prevalece fortalecendo os das minorias migratórias, enquanto que as 

instituições/entidades dos movimentos sociais tendem a dormir em berço esplendido sem se 

dar conta das fortes mudanças introduzidas pelo determinismo econômico.                      
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As teorias que se apresentam, na tentativa de encurtar a distancia cultural dentro do 

universo social, demonstram que a assimilação por parte de orientadores e ou formadores 

sociais, é um processo muito mais demorado, há um  enorme buraco entre o universo cultural 

dos movimentos sociais, com as diversas formas de manifestações culturais presente na 

contemporaneidade. Esta situação torna-se mais complexa   quando adentramos  a estas 

organizações e percebemos a ausência  estrutural e material  que corresponda a velocidade 

com que se processa as mudanças das culturas no plano social. A conduta dos nossos 

profissionais que atuam nos movimentos sociais  esta centrada em culturas  pautadas em 

outros tempos, consideradas ultrapassadas sustentadas por ideais que se perderam com o 

discurso da modernidade, porem ainda hoje constitui a base de sustentação para a atuação 

destes profissionais. É sensato afirmar que os conflitos presentes nesta relação, esta 

justamente no fortalecimento das fronteiras imaginaria, tendo como pano de fundo a proteção  

cultural, por um lado os educadores sociais em conservar uma prática pedagógica, 

desconhecendo as mudanças que se processam no seio da sociedade, ignorando a figura dos 

homens e mulheres  dentro destas mudanças; por outro a deficiência das políticas do estado de 

responder  com políticas sociais, que busquem atualizar tanto os aspectos pedagógicos de 

formação de uma consciência cidadã, voltada para o que Fonseca define como cidadania 

plena, quanto a estrutura do sistema neste processo de formação  incluindo-se ai a adequação 

e modernização do modelo de organizações  que temos. 

           

Considerações finais 

A  complexidade do fenômeno estudado esta enraizado no universo subjetivo dos 

homens e mulheres que constituem o fazer social, esta subjetividade que enviesam-se no 

interior dos movimentos sociais  e constituem a base cultural de formação, influenciam nos 

mecanismo pedagógicos do processo de formação, as atitudes tendem a seguir principio que  

não é do meu lugar e nem de lugar algum,  as regras são individuais e  extremamente 

imaginaria, corresponde a uma identidade construída fora do ambiente social, adentrando e 

interferindo no processo de formação dos sujeitos, destruindo as bases de referencias que 

sustentavam as identidades das culturas regionais.  

           Ampliam-se as dificuldades  quando percebemos que apesar dos poucos recursos 

existentes nos ambientes de formação, ha uma forte presença da cultura cibernética incluído-

se  linguagem, textos copilados,  sem uma analise mais profunda do seu conteúdo. As 

imagens virtuais produzidas pelos meios de comunicações é deturpada e preservada esta 

deturpação pelo conjunto de pessoas que se inter-relacionam  forjando um mundo de 
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subjetividade distante das culturas regionais e reafirmando o fortalecimento das identidades 

migratórias. O espírito de resistência presente na população, corresponde à defesa das culturas 

virtuais em contraponto às culturas regionais, caracterizando uma dês-ordem da estrutura do 

sistema formativo regional. 

          Consideramos aqui, que  a virtualidade (sonhos) encontra-se constituída como 

fenômeno interposto pelas culturas migratórias e que passa a ser assumido como um produto 

universalizante e de base material. Já as utopias afloram na população que constituí-se  a 

maioria,  centrando-se no discurso de melhora das condições de vida, discurso este que 

encontra – se presente na própria postura de profissionais que atuam nos movimentos sociais  

e estão sendo sustentadas no ambiente de trabalho e da família. Nesta perspectiva o discurso 

da cultura de fronteiras como cita Ribeiro 2002, não é dado a todo o ator de fronteira 

experienciar os limites sem dor . A dor neste caso  é sentida pelas culturas migrantes quando 

determina a ordem do processo de formação das identidades, as perdas para as culturas 

regionais tornam-se maiores em detrimento as culturas migrantes. Este é o grande dilema do 

modelo de desenvolvimento que temos e da formação dos nossos educadores e mais 

preocupante ainda, quando não percebemos ações e atitudes dos grupos que tendem a 

proporcionar o trabalho da formação de consciência cidadã e a cidadania plena.          
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