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O objetivo desta pesquisa, realizada no âmbito da Chamada Pública Programa 
de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) no 18/2014 do Ipea, visa 
analisar as políticas governamentais rurais brasileiras que fazem uso da abordagem 
territorial. Estuda-se um caso que não é único, mas específico, como é o estado 
da Bahia. Essas políticas completaram mais de uma década de implantação e, por 
isso, requerem uma avaliação para que verifiquemos se a indução governamental 
de arranjos socioprodutivos em espaços territoriais tem provocado transformações 
positivas na realidade das comunidades locais. Objetiva-se, dessa maneira, reduzir 
as assimetrias regionais por meio do desenvolvimento territorial rural, com maior 
inclusão social e econômica. 

Para tanto, o caso do estado da Bahia justiça-se como projeto-piloto de estudos de 
políticas territoriais, por tratar-se de Unidade da Federação (UF) que também adotou 
o enfoque territorial em suas políticas públicas, por meio da constituição de seus 
Territórios de Identidade em complemento às políticas territoriais do governo federal.

No caso brasileiro, as políticas territoriais rurais vêm desempenhando um 
papel importante na indução de territórios deprimidos, como forma de combate 
à concentração de miséria e pobreza causadas pelo baixo dinamismo econômico. 
Portanto, esse é o pano de fundo da trama que é tratada na pesquisa – ou seja, 
realidades concretas crivadas por populações vivendo à margem do sistema eco-
nômico, em condições de pobreza e miséria e acesso parcial aos bens públicos 
necessários para sua sobrevivência.

Em nível teórico-metodológico, realizou-se uma revisão histórica do papel 
do Estado nas estratégias de desenvolvimento econômico dos países no período 
pós Grande Depressão dos anos 1930 do século XX, com destaque especial para a 
importância do planejamento econômico como indutor de políticas públicas para 
a transformação das realidades concretas.

Depois de algumas décadas de hegemonia do planejamento centralizado, 
observa-se mudança e adoção de uma estratégia traçada por meio da indução de 
arranjos socioprodutivos, em perspectiva territorial, que visa ampliar a participação 
da sociedade civil desde baixo.
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Adota-se, assim, nessa investigação a perspectiva de que o território, como 
espaço delimitado (território zona), é o local em que se materializam diferentes 
práticas de intercâmbio em seu interior – inclusive de poder – e com o exterior 
(outros territórios, localidades, espaços regionais ou nacionais e a economia interna-
cional), mas em perspectiva de competitividade territorial que combina dimensões 
econômica, social, cultural, ambiental e política. (Sepúlveda et al., 2003) 

Como consequência, utiliza-se a noção de território como uma “construção 
territorial, e pressupõe um projeto (de escala territorial) concertado socialmente e 
detonador do desenvolvimento” (Mohar, 2008, p. 25). 

Por ser uma construção social e, por isso, uma porção do espaço em que 
se territorializam as relações humanas e, entre estas, os fenômenos econômicos, 
por meio de instituições que condicionam o desempenho econômico. É o local 
onde se objetivam as relações humanas, econômicas e sociais, com o propósito de 
amalgamar a cooperação a partir de uma identidade territorial própria, ainda que 
relações conflitivas estejam presentes.

Portanto, é preciso entender que o território não é algo que está hermetica-
mente fechado, mas sim algo que produz tensões, tanto internas como as que vêm 
de fora. E seu processo de desenvolvimento, em muitos casos, tem como impulso 
alguma força que lhe é exógena. 

Entretanto, é importante ressaltar que, embora o território sirva para explicar 
muito dos fenômenos econômicos, não é capaz de explicá-los em sua totalidade, 
pois existem ações que são tomadas fora de seu âmbito e que lhes impõe efeitos. 
Não pode ser, portanto, a explicação para todos os fenômenos econômicos. 

Não obstante suas limitações, as recentes políticas públicas que adotaram o 
enfoque territorial colocaram a questão do local não apenas na pauta das discussões 
políticas, mas também na das discussões teóricas. 

Essas políticas foram incentivadas desde cima, a partir da década de 1990, 
pelos organismos multilaterais – com destaque para o Banco Mundial –, e im-
plementadas pelos governos nacionais, como foram os casos de muitos países 
latino-americanos; entre estes, o Brasil.

Entretanto, antes de avançar na análise da realidade do uso do enfoque terri-
torial por meio de políticas públicas brasileiras, em geral, e baianas, em particular, 
é preciso deixar claro o que a expressão “território” carrega forte polissemia, a qual 
deve ser posta em perspectiva teórico-conceitual. Assim, 

(...) Enquanto o geógrafo tende a enfatizar a materialidade do território, em suas 
múltiplas dimensões (que deve[ria] incluir a interação sociedade-natureza), a Ciência 
Política enfatiza sua construção a partir de relações de poder (na maioria das vezes, 
ligadas à concepção de Estado); a Economia, que prefere a noção de espaço à de 
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território, percebe-o muitas vezes como um fator locacional ou como uma das bases 
da produção (enquanto “força produtiva”); a Antropologia destaca sua dimensão 
simbólica, principalmente no estudo das sociedades ditas tradicionais (mas também 
no tratamento do “neotribalismo” contemporâneo); a Sociologia o enfoca a partir 
de sua intervenção nas relações sociais, em sentido amplo; e a Psicologia, finalmente, 
incorpora-o no debate sobre a construção da subjetividade ou da identidade pessoal, 
ampliando-o até a escala do indivíduo (Haesbaert, 2006, p. 37). 

De maneira sintética, assumimos a proposta de Haesbaert (2006), que de-
fende uma perspectiva teórica em que o território deve ser apreendido sob duas 
perspectivas: i) O binômio materialismo-idealismo, que algumas vezes apresenta 
uma visão parcial, isto é, a partir de apenas uma dimensão (ou natural, ou política, 
ou cultural, ou econômica) e outras vezes em uma visão integradora, a partir de 
todas aquelas dimensões; e ii) O binômio espaço-tempo, seja no seu caráter rela-
cional, seja na sua historicidade e geograficidade. A combinação desses binômios, 
da dimensão simbólica ou cultural e da dimensão material, requer dos estudos 
sobre território uma perspectiva integradora e a interdisciplinaridade. Em outras 
palavras, a investigação adota “uma visão de território a partir da concepção de 
espaço como um híbrido (entre sociedade e natureza, entre política, economia 
e cultura, e entre materialidade e idealidade, numa complexa interação tempo-
-espaço”) (Haesbaert, 1997, p. 42). 

No mesmo sentido, Brandão (2007) chama atenção para o fato de que o 
corte territorial requer levar em consideração os contextos institucional e histórico, 
inseridos em diferentes escalas, que não são exatas e imutáveis, mas são esculpi-
das – material e simbolicamente – em processos, por natureza, sociais, e revelam 
processos sociais, econômicos e políticos particulares (Brandão, 2007). 

Por sua vez, para a emergência de projetos territoriais pactuados, Perico (2009) 
destaca a importância da construção/busca de uma identidade territorial, que 
permite a coesão territorial e que se manifesta por meio de traços socioculturais, 
sociogeográficos, socioeconômicos e sociopolíticos. Nesse sentido, a identidade 
compreende o reconhecimento de valores, costumes, princípios, crenças, simbo-
logias e formas de vida em um espaço. 

Do mesmo modo, Abramovay considera que: 

Um território representa uma trama de relações com raízes históricas, configurações 
políticas e identidades (...) territórios não são entidades dadas de uma vez por todas 
por qualquer tipo de mão mágica ou de dotação natural. Eles são o resultado de 
formas específicas de interação social, da capacidade dos indivíduos, das empresas 
e das organizações locais em promover ligações dinâmicas, capazes de valorizar seus 
conhecimentos, suas tradições e a confiança que foram capazes, historicamente, de 
construir (...) (Abramovay, 2011, p. 1).
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Ortega, entretanto, ressalta que: 

(...) para que esse tipo de estratégia descentralizada seja bem-sucedido, é necessário 
que a comunidade esteja integrada de forma sólida em torno de um objetivo comum, 
que exista solidariedade, cooperação e confiança entre os agentes. Tudo isso, sem 
que se desconsidere ou minimize a existência de conflitos políticos sociais (intra e 
interclasse) nos territórios (...) (Ortega, 2008, p. 31).

É importante, ainda, também de acordo com Ortega (2008), que – ao realiza-
rem seus projetos pactuados territorialmente – os agentes não deixem de considerar 
o ambiente macroeconômico, os papeis do espaço e das políticas nacionais, além 
da história local.

Portanto, o uso do enfoque territorial requer um projeto coletivo – ou seja, passa 
por um pacto territorial e, portanto, vai além dos projetos privados individuais; a 
configuração territorial e seu respectivo espaço de governança ganham enorme rele-
vância nessa temática. Territórios que se concentram exclusivamente em projetos 
privados individuais – por exemplo, que dependem de experiências de agricultores 
inovadores ou agricultores empreendedores – adquirem uma característica única, 
já que não dependem de espaços coletivos de governança, mas talvez de espaços 
de governança privados e meramente instrumentais – que fortalecem a lógica 
exclusivamente economicista. 

Já os territórios que conjugam os projetos privados, os projetos coletivos e o 
poder público precisam de uma configuração territorial “adequada”, para que possam 
estabelecer espaços de governança com a eficiência e a representatividade necessária para 
que a ação coletiva e a articulação dos interesses gerem efeitos positivos, e não custos 
de transação. Por exemplo, um território com configuração territorial ou desenho 
territorial que inclui espaços, agentes econômicos e sociais, bem como instituições 
e lideranças políticas que não dividem as mesmas relações identitárias ou ideológi-
cas, ou não econômicas, ou culturais etc., produzirá mais custos de transação caso 
houvesse maior cooperação por meio de ações coletivas concertadas. 

Isso ocorre porque, ao incluir nos espaços de governança agentes econômicos, 
sociais e políticos que não possuem legitimidade, representatividade e capacidade 
de negociação e mediação dos interesses do território – já que não compartilham a 
mesma identidade ou ideologia –, será difícil atingir um resultado de somatório 
diferente de zero. É importante frisar que os territórios que vão além dos projetos 
privados combinam em suas ações coletivas e em seus interesses as relações instru-
mentais e identitárias. 

Dessa maneira, o desenvolvimento territorial é um projeto coletivo muito 
mais complexo que o projeto de forjar experiências privadas desconexas e mera-
mente instrumentais. Assim sendo, para estabelecer um “bom” espaço coletivo de 
governança, é fundamental recortar o território de maneira adequada, para que se 
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agreguem de fato aqueles agentes econômicos, sociais e políticos que se identificam, 
que compartilham da mesma ideia-guia, que compreendem o espaço da mesma 
força, que lutam pelos mesmos ideais etc. 

Desse modo, é essencial reconhecer que o desenvolvimento territorial em sua 
etapa inicial (de recorte e consolidação), precisa focar-se muito mais nas relações 
identitárias que nas relações instrumentais, já que a primeira conferirá aos “líde-
res” do projeto territorial a legitimidade e a representatividade necessárias para 
forjar os acordos e os pactos fundamentais para que se detone o desenvolvimento 
territorial. Até porque, se o desenvolvimento territorial é um projeto coletivo, as 
macrodecisões tomadas nas cúpulas representativas têm muito mais relevância que 
as microdecisões isoladas e atomizadas.

Além do conceito de território, subdivide-se este em outros três conceitos, 
como forma de auxiliar em nossas análises. O primeiro destes é o de territórios 
economicamente deprimidos, que são os territórios constituídos por municípios 
com níveis baixos de desenvolvimento, de ritmo de crescimento e de potencial de 
desenvolvimento. Seus indicadores sociais – como os de educação, saúde e renda –  
ficam aquém da média nacional. Esses territórios caracterizam, principalmente, os 
espaços constituídos pelos programas governamentais que analisamos em nossas 
pesquisas.

Esses territórios – conforme destacamos anteriormente – foram concebidos 
desde cima, pelos organismos governamentais, federais e estaduais. Trata-se, por-
tanto, de territórios induzidos e foram concebidos de uma perspectiva de criação 
de espaços de governança, com vistas ao desenvolvimento endógeno.

Por sua vez, encontramos nas realidades econômicas atuais experiências terri-
toriais autônomas, que viabilizam a emergência de estratégias coletivas competitivas 
de produtores rurais no enfrentamento das exigentes condições de competitivi-
dade atuais. Essas experiências visam, por exemplo, à construção de uma marca 
referenciada no território, por meio da obtenção de indicações geográficas de 
procedência e/ou denominações de origem. Essa forma de associação, orientada 
por uma ideia-guia – caracterizada por um produto ou uma atividade produtiva 
líder no território –, permite o acúmulo de forças e uma conquista de mercado a 
partir de escala superior.

Aqui, neste livro, nos dedicaremos ao estudo dos territórios induzidos por 
políticas públicas; induzidos desde cima, pelo governo federal brasileiro e pelo 
governo do estado da Bahia. São territórios-zona, constituídos por áreas contínuas, 
pelo aglomerado de municípios, que se organizam em espaços de concertação 
constituídos por colegiados de representação da sociedade civil. São nesses arranjos 
socioprodutivos que se constroem projetos de desenvolvimento territorial, com 
vistas à superação da pobreza e à redução das disparidades regionais.
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