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Resumo: O artigo objetiva analisar a constituição do Território do Sisal a partir das referências 
dos Estudos Culturais e ciências sociais da contemporaneidade. Para tanto abordará os elementos 
históricos, geográficos e políticos que construíram a “comunidade imaginada” do sisal. Por fim, 
fornecerá subsídios teóricos para se pensar a constituição da identidade como estratégia política e 
cultural a partir dos movimentos sociais e das demandas de seu lugar. 
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Os debates em torno das identidades e políticas de identidade têm sido centrais na agenda 

contemporânea. Essas discussões em sua maioria privilegiam demandas específicas como 

etnicidade, sexualidade, ambientalista ou geracional. Essas análises também destacam os estudos 

do nacionalismo e o papel da cultura e da comunicação como instrumentos na formação das 

identidades nacionais. A discussão que pretendo realizar aqui se utilizará dos elementos de 

formação da identidade nacional para compreender uma escala menor, uma região e se apropriará 

das estratégias das políticas de identidade para entender a constituição e o sentimento de 

pertencimento de um território, o sisal, que busca reafirmar sua identidade por meio da 

reivindicação de forças históricas locais. 

Este texto pretende entender a constituição do Território do sisal. Para tanto, buscará 

estabelecer categorias teóricas para se pensar a idéia de comunidade, região, território e identidade 

a partir de referências dos Estudos Culturais e das Ciências Sociais da contemporaneidade. 

Abordará também os elementos históricos, geográficos e políticos que construíram a “comunidade 

imaginada” do sisal. Por fim, fornecerá subsídios teóricos para se pensar a constituição da 

identidade como estratégia política e cultural a partir dos movimentos sociais e das demandas de 

seu lugar. 

 
1.1- Nação, comunidade e região: categorias para se pensar um território 
 

A idéia de nação trabalhada por Bhabha em “O Local da Cultura” (1998) explora e crítica 

a visão de uma autoridade discursiva que deseja um desenvolvimento contínuo rumo ao 

progresso. Bhabha pensa a nação como uma narrativa ambivalente, uma narrativa que possui um 
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duplo, um ruído, uma descontinuidade. Propõe uma escrita da nação como uma idéia de 

performance e de “imaginação”, que se molda a referenciais cotidianos. O discurso perfomativo é 

o discurso vivenciado, estratégico, um discurso que se molda a partir dos elementos da própria 

cultura. Performance é uma categoria de interpretação e atuação dos sujeitos em seu espaço a fim 

de lidar com significados sociais, e de negociar sentidos. A constituição do nacional para Bhabha 

emerge na tensão entre o discurso performativo e o discurso pedagógico, aquele na qual é 

atribuída uma autoridade e que se baseia no pré-estabelecido ou na origem histórica constituída no 

passado. A nação torna-se um “espaço liminar de significação, que é marcado internamente pelos 

discursos de minorias, pelas histórias heterogêneas de povos em disputa, por autoridades 

antagônicas e por locais tensos de diferença cultural” (p.210).  

A definição de nação proposta por Anderson (2008) também se afasta da essencialidade 

que costuma se associar a este termo, supondo um controle absoluto dos governos na 

conformação dos Estados-nação. Anderson nos mostra a nação como “uma comunidade política 

imaginada” – aproximando-se do parentesco e da religião. A nação é imaginada porque faz 

sentido, tem valor simbólico para os seus compatriotas. “Ela é imaginada porque mesmo que os 

membros da mais minúscula das nações jamais conhecerão, encontrarão, ou sequer ouvirão falar 

da maioria de seus companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da comunhão 

entre eles” (p.32). 

Nesse sentido, Anderson afirma que a nação é tão limitada, já que não pretende ser 

extensão única da humanidade e possui fronteiras finitas, mesmo que flexíveis; quanto soberana, 

já que sob o manto do Iluminismo e da Revolução Francesa as monarquias dinásticas não 

poderiam reivindicar legitimidade sobre elas. Por fim, a nação é imaginada como comunidade, na 

medida em que estabelece a idéia de um “nós” coletivo independente das desigualdades e 

hierarquias que a compõe. 

É possível que a idéia de nação e comunidade imaginada nos ajude na reflexão sobre a 

região, especificamente a do sisal? Acreditamos que sim, pois o ideário nacionalista nos ajuda a 

compreender que as identidades nacionais ou a noção de pertencimento a uma cultura, a uma 

região ou a uma comunidade vem acompanhada de um conjunto simbólico atribuído como 

representação de um sentimento nacionalista - poderíamos acrescentar de uma “baianidade”, 

“sertanidade” ou (no caso que nos interessa, particularmente) de uma “identidade sisaleira”. Isto 

reforça a idéia de nação também como uma comunidade poderosamente simbólica - a comunhão 

e a integração nacionalista entre as pessoas que a compõe, nesse sentido, dependerão da força que 

os elementos simbólicos exercem sobre elas. 



A idéia de região guarda relações estreitas com a idéia de nação, pois o processo de 

institucionalização do conceito de região pode ser comparado à tentativa de solidificação e 

legitimação da idéia de nação. Nesta perspectiva, é que região para Bourdieu (2007) também é 

uma construção mediada por lutas de forças entre os sujeitos de um dado espaço, que configura 

atos, práticas, objetivos que fazem ver e fazem crer e que se dão a conhecer e serem reconhecidos 

como região; é “produto de uma imposição arbitrária, quer dizer, de um estado anterior de 

relações de forças no campo das lutas pela delimitação legítima” (BOURDIEU, 2007, p. 115).  

Esta construção se configura através de discursos e trama uma idéia de racionalidade para 

delimitar uma unidade (nação) dividida (região). Assim como Bhabha vê o discurso nacionalista 

como performativo, para Bourdieu o discurso regionalista é também performativo. Pois contra a 

definição reconhecida e dominante impõe como legítima uma nova definição das fronteiras, 

fazendo-a ser conhecida. A eficácia do discurso performativo está também no princípio 

determinado de pertinência de visão e divisão comuns, ou seja, que membros do grupo se 

reconheçam, acreditem e possuam propriedades econômicas e culturais nesta construção imposta. 

 No caso específico da realidade brasileira, os conceitos de região e nação também podem 

entrar em atrito, e expressarem idéias concorrentes. Algumas vezes, em determinados contextos, o 

conceito de região pode significar o caráter daquilo que não alcançou o status representativo de 

“nacional”, por isso sempre referida como uma realidade exótica e localizada. Nesse sentido, por 

exemplo, é que se atribui os conceitos de cultura, música, ou literatura regional, para marcar e 

localizar determinadas expressões artísticas. O que é produzido culturalmente no eixo Rio/São 

Paulo, principalmente nas suas capitais respectivas, não é chamado de regional, como aquilo que é 

produzido no norte, sul ou nordeste etc. Há aqui, obviamente, uma hierarquia de força entre nação 

e região. 

 Por outro lado, determinadas realidades compreendidas a princípio como regionais, 

quando passam a ser vistas por determinadas pessoas ou grupos de pessoas como radicalmente 

separadas de um todo (nacional), ou com características marcantes, expressas em mitos 

fundacionais diferenciados, tornam-se passível de serem designadas de nações. A exemplo do 

caso da conhecida referência ao sul da Bahia, como nação grapiúna, devido a realidade específica 

e economicamente surpreendente do cacau no início do século XX, ou a idéia de uma república 

nacional dos Pampas, reivindicada por algumas pessoas nos estados do sul do Brasil (Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e Paraná), considerada e reprimida pelo governo brasileiro, como um 

movimento separatista.  

Albuquerque Júnior (2006) defende que o discurso regionalista se inscreve no espaço que 

ele mesmo produz e pressupõe para se legitimar, assim como a idéia de nação. Esse discurso, na 



modernidade, não é apenas ideológico, ele institui uma verdade a região. Ele “é regido pela 

mímese da produção em que os discursos participam da produção de seus objetos, atua orientado 

por uma estratégia política, com objetivos e táticas definidos dentro de um universo histórico, 

intelectual e até econômico específico” (p.49). 

O autor também vê a região como uma construção. Construção que se edifica a partir de 

enunciados e imagens que se repetem de diferentes formas, conceitos e discursos, que vão se 

modelando e dando forma ao conceito de região. “Definir região é pensá-la como um grupo de 

enunciados e imagens que se repetem, com certa regularidade, em diferentes discursos, em 

diferentes épocas, com diferentes estilos e não pensá-la como uma homogeneidade, uma 

identidade presente na natureza” (p.24).  

Ao estudar os discursos que permitiram a invenção do Nordeste, o autor, percebe que a 

repetição desses enunciados estabelece formas de dizer e ver o regional como um discurso 

cristalizador e conformador de imagens que introjetam formas de sentir e de conhecer o Nordeste. 

Nesta “dizibilidade” e visibilidade do regional, a própria região é integrante de relações forças que 

a esquadrinha, exclui e inclui falas, constroem e desconstroem memórias, mitos, etc.  

A realidade da região do sisal não é muito diferente desta construção do Nordeste 

demonstrada por Albuquerque Júnior. O semi-árido baiano ocupa a região central do estado, 

representando 60% da superfície territorial, abrangendo 258 municípios. 33 destes municípios 

compunham a chamada região do sisal, que recebe esta denominação devido a sua principal 

atividade econômica: a extração da fibra do sisal2. Além das atividades de exploração do sisal, que 

enfrentou um período de decadência após os anos 70, e das pedreiras, a base econômica é a 

pecuária extensiva e a agricultura familiar de subsistência, sujeita a longos períodos de seca que 

ciclicamente atingem a região, agravando os problemas sociais (RAMOS & NASCIMENTO, 

2001). A sua população compreende cerca de 1.106.836 pessoas, sendo que 55,7% pertencem a 

zona rural3 e a renda média per capta é de meio salário mínimo4. 

A ocupação desta região, como em todo sertão nordestino, é baseada nos latifúndios de 

criação de gado e data do século XVI, através do sistema de sesmarias. Mas é a partir do século 

XIX que encontramos os primeiros registros de povoamento desta região. Na época esta 
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espacialidade era conhecida como Sertão dos Tocós ou Pindá, um dos principais pontos de 

descanso para viajantes e pasto para gado que seguia em direção às minas de Jacobina (RIOS, 

2003)5. A região se estruturava em torno das práticas de injustiças, abusos de poder e opressão, 

que historicamente marcou o sertão nordestino. Essas práticas e políticas de organização do 

território e a atuação dos poderes institucionalizados e privados acompanhavam as transformações 

da propriedade agrária e de utilização da mão de obra, evidenciando a articulação entre o sertão 

baiano e as variações conjunturais que estão inseridas num processo dinâmico, conflituoso e com 

constantes transformações, perpassando discussões acerca do poder local, status e grupos de 

prestígio. 

Apesar das conflituosas relações de poder e tensões sociais presentes na constituição deste 

espaço, os registros da época e as obras sobre a região posteriormente produzidas e disseminadas 

(especialmente nas escolas de ensino fundamental) destacam um passado harmônico e glorioso, 

que originou-se através dos “feitos heróicos” dos bandeirantes. Rios (2003, p. 39) destaca, através 

da análise da literatura da região, que o silêncio de elementos do passado, o não-dito serão 

componentes através do qual se organizará uma memória formada por “grandes homens e grandes 

eventos políticos. Sem índios, sem negros e sem a participação do povo nas decisões e no 

processo social”. A forte visão mítico-religiosa alimentada pela igreja e sustentada pelo medo e 

pelas incertezas da população será responsável pela concepção fatalista, que os leva a 

responsabilizar Deus pelas desigualdades e exclusão social. Era necessário construir um passado 

que justificasse a idéia de modernização e desenvolvimento, sem contradizer o mito de fundação e 

os interesses dos grupos dominantes. 

No discurso pedagógico construído neste período prevalecerá o esquecimento, que será a 

negação de um passado cheio de arranjos internos para a manutenção do poder local revelando-se 

desigual. A memória oficial fez a sua própria clivagem, legitimando a atuação de valores que 

foram absorvidos como verdade pela população, mas que deixou rastros, no sentido de se fazer 

uma busca do jogo da memória/esquecimento, do qual emerge o sentido da história. 

A partir do início século XX os contornos da região começam a mudar com a chegada do 

sisal em 1903 e de sua exploração econômica a partir de 1934. A introdução da cultura do sisal foi 

implementada pelo Governo do Estado como alternativa para o desenvolvimento das regiões 

semi-áridas, frente ao processo de transformação do sistema pecuniário e do declínio da economia 

açucareira (SILVA & SILVA, 2006). Nas décadas seguintes houve rápida expansão, atingindo o 
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ápice de produção entre 1965 e 1974 em áreas de pecuária tradicional e culturas de subsistência, 

passando a configurar a região sisaleira da Bahia (ALVES et alli, 2005). 

A ação governamental, no entanto, não consegue (e não intenta) promover uma quebra do 

isolamento geográfico, social e cultural na qual a população da região está submetida. Os grandes 

latifundiários se tornarão os grandes produtores de sisal perpetuando uma política paternalista, 

assistencialista e de mando com configurações diversas. 

Na cadeia produtiva do sisal, ao lado da remuneração concentrada no setor industrial 

obrigando boa parte dos agricultores a utilizarem trabalho feminino e infantil na produção, duas 

questões tão perversas se impõem: as alterações sofridas nas relações de trabalho e o número de 

acidentes de trabalhos. A modernização do campo nos anos 70 promoveu o acirramento dos 

conflitos agrários, a expulsão dos agricultores de suas terras, a precarização das relações 

trabalhistas, a extorsiva cobrança de impostos dos pequenos proprietários e a gradativa perda das 

relações de proximidade entre patrões e agregados. Neste cenário, surgem dois atores que 

provocarão mudanças sociais e culturais significativas. As Sociedades anônimas (S.A.) e os 

Sindicatos de trabalhadores rurais (STR). 

As S.A. surgem dos rearranjos dos antigos proprietários com o capital internacional. Esses 

proprietários agro-industriais e financiadores de investimentos se apropriam dos recursos e 

investimentos estatais e impulsionam o crescimento das fronteiras agrícolas e sua modernização 

em regiões da Bahia (MOREIRA, 2007). Na região sisaleira, a empresa Cosibra e a Sindifibras 

serão as principais sociedades anônimas responsáveis pela produção do sisal (ALVES, 2005). 

O sindicalismo rural também surge através do estímulo estatal, que o absorve em sua 

estrutura. Os STRs longe de serem instrumentos de estímulo á organização no campo e de defesa 

dos trabalhadores rurais, exercerão uma função assistencialista, seja na emissão de atestados para 

a aposentadoria ou prestando assistência médica e odontológica. Atrelada á máquina estatal, esses 

sindicatos fundarão uma postura conservadora das lideranças locais, criando um clientelismo em 

que a representação do trabalhador é trocada por votos. Outra função deste sindicalismo era 

monitorar e controlar os conflitos agrários, evitando a aproximação dos agricultores com as 

práticas organizativas mais progressistas (MOREIRA, 2007). 

Esse cenário descrito é ilustrativo para se conhecer as bases em que a região sisaleira foi 

constituída. Uma região que terá sua visibilidade e “dizibilidade” moldada por interesses dos 

grupos dominantes, que através do tempo, com estilos diferentes, irão repetir o estereótipo do 

povo sofrido, resignado e sempre castigado pelas secas, mas “antes de tudo um forte”. Moreira 

(2007, p. 50) afirma que “a identidade sertaneja que se constitui histórica e hegemonicamente é 



pautada na assimilação da lógica dominante, trazendo no silêncio e na resignação suas formas 

mais perceptíveis”.  

Do silenciamento para a construção da memória no século XIX ou do silenciamento das 

demandas sociais e trabalhistas constrói-se uma comunidade imaginada que une os sertanejos na 

dor e sofrimento, numa paisagem de aridez não só geográfica, mas especialmente social. A 

vitimização de um povo que tem um passado heróico será o teor dos discursos que serão 

produzidos por escritores da região, pela igreja, pela mídia, pelos grupos dominantes e que será 

apropriado pelos sisaleiros. 

Mas a narrativa da região do sisal também é ambivalente, e por meio desse duplo ganhará 

novos contornos. A sociedade civil organizada local disputará os lugares de enunciadores dos 

discursos da região intensificando as relações de forças na produção de outras “dizibilidades” e 

visibilidades.  A concepção de território, aplicada a essa região, vem a partir de uma tentativa de 

setores governamentais e instituições da sociedade civil, em lidar com essa ambivalência, e poder 

administrar essa heterogeneidade, criando formas de coerência, sem, no entanto, “engessar” o 

lugar, numa compreensão unívoca e equivocada de conformidade e permanência cultural, o que é 

incompatível a uma realidade globalizada de confluências e transformações econômicas, sociais, 

religiosas, simbólicas etc. No caso em estudo, para compreender a mudança dessa configuração 

regional para a abordagem territorial, é necessário informações contextuais referentes a realidade 

desse local.  

 
1.2.  Território do sisal: um espaço legitimado pelo poder público 

 
A partir da década de 70, inicia-se na região do sisal um longo processo de mudanças 

culturais que criou condições para implementação de novas estruturas sociais e a emergência da 

sociedade civil promovidas, principalmente, pela atuação da Igreja Católica, via Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs) e pastorais. 

A Teologia da Libertação era o fundamento político-religioso da ação das Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs). A estratégia pedagógica de conscientização social por intermédio da fé 

consistia no uso de um método educativo, normalmente identificado pelo tripé “ver-julgar-agir”, 

cujo significado compreendia a análise, seguida de uma discussão em pequenos grupos, com a 

população local sobre seus problemas mais graves. Nesse contexto, religiosos e leigos, 

especialmente orientados para essas funções, aprofundavam a compreensão do problema sob o 

ângulo da fé, relacionando as questões éticas e práticas ao evangelho e a explicações políticas e 

sociológicas. As CEBs surgem em meados dos anos 60, no início da ditadura militar e adquirem 

grande visibilidade em fins dos anos 70 (NÓBREGA, 1988). É neste período que padres e freiras 



italianos chegam à região sisaleira, o que irá marcar uma importante ruptura com o 

tradicionalismo e a cultura autoritária e de dominação na região do sisal.  

A partir da reflexão sobre os problemas da família, do trabalho e do bairro, as CEBs 

ajudaram a criar movimentos sociais para organizar sua luta: associações de moradores, luta pela 

terra e também o fortalecimento do movimento campesino. Na região do sisal, as CEBs 

influenciaram a criação de muitos movimentos sociais, alguns deles como a Associação dos 

Pequenos Produtores do Estado da Bahia (APAEB), o Movimento de Organização Comunitária 

(MOC), a Fundação de apoio aos trabalhadores Rurais da Região do Sisal (FATRES) e a 

rearticulação das STRs. Dentre todo o tecido associativo e organizativo atuante na região do sisal, 

destaco alguns para exemplificar os novos discursos que se produz no e sobre o lugar. 

A APAEB surge em 1979 da luta conta a cobrança extorsiva do ICM aos pequenos 

produtores rurais, com atuação regional de defesa econômica e ação sócio-política. A APAEB- 

Valente, por exemplo, tornou-se um centro de experimentação tecnológica adequadas ao semi-

arido e de aprendizagem e mudanças de hábitos de pequenos produtores. A atuação da associação 

deslocou-se de uma preocupação inicial com a comercialização de bens de consumo para o 

beneficiamento, melhor aproveitamento e exportação do sisal reorientando seu funcionamento e 

resultados. Da introdução da batedeira comunitária a adoção de uso racional do solo e da 

propriedade, visando o aumento da produtividade foram algumas das mudanças promovidas pelas 

instituição. Em 1993, a APAEB funda a cooperativa de crédito que opera, além de recursos 

próprios, as tranferencias de fundo do Banco do Nordeste. A experiência da cooperativa, além do 

significado econômica, produz um valor simbólico e pedagógico muito importante. O conjunto de 

experiências promovidas pela APAEB tem impacto reduzido na mudança da situação econômica 

da região e na sua estrutura, que como vimos acima, continua sob o controle dos grande 

proprietários, mas demonstram um significado político e social, além da capacidade organizativa e 

gerencial desse segmento social (TEIXEIRA, 2000).  

O MOC é criado em 1967, a partir do trabalho da Igreja Católica, objetivando incentivar a 

emancipação social e a criação de grupos organizados para o exercício da cidadania. O 

desenvolvimento de atividades de apoio e fortalecimento de associações comunitárias rurais e 

urbanas, a contribuição do desenvolvimento sustentável da região sisaleira e o auxílio para a 

atuação qualificada na gestão de políticas públicas são algumas das vertentes do MOC. A 

capacitação dos agricultores privilegiava duas frentes: a técnica, que buscava o desenvolvimento 

de tecnologias e práticas produtivas de geração de renda dos pequenos produtores; e a política, 

voltada para quebrar a lógica da dominação, orientando a criação e organização de grupos de 

trabalhadores. Na perspectiva de convivência com o semi-árido, a instituição desenvolveu os 



programas de “Água e segurança alimentar”, “Agricultura familiar”, “Comunicação”, “Criança e 

adolescente”, “Educação do campo”, “Gênero” e “Políticas Públicas” (MOC -Homepage; 

TEIXEIRA, 2000; MORREIRA, 2007) 

Com as próprias experiências, as organizações da sociedade civil perceberam a 

necessidade de articular-se entre si para desenvolver lutas conjuntas, começando um exercício de 

pensar a região coletivamente. Muitos problemas que afetam toda a região do sisal requerem 

decisões que dependem de políticas públicas estaduais e federais. No sentido de maior integração 

regional, em 1990, várias entidades articulam prefeitos, vereadores e deputados da região iniciam 

uma campanha intitulada “Sisaleiros pedem socorro”, com o intuito de denunciar a crise do sisal, 

os efeitos em relação ao emprego e as mutilações dos trabalhadores, além de reivindicar política 

tecnológica que pudesse melhorar as condições de vida e de trabalho (TEIXIRA, 2000). 

Todas essas experiências influenciadas pelas CEBs, gradativamente, vão formando uma 

nova mentalidade, visibilidade, concepção de trabalhar e construir este pedaço do semi-árido. 

Moreira (2007, p. 87) afirma que  

 
A importância de elementos simbólicos na prática das CEBs é fundamental na compreensão de sua 
influência no imaginário e na ação das populações menos favorecidas, criando uma mística própria, e 
contribuindo para a construção de um amplo tecido organizativo, político, cultural e simbólico de avanço de 
uma sociedade civil.  
 
A ação da Igreja via Comunidades Eclesiais de Base, e os compromissos políticos 

construídos em torno dos sindicatos e das associações, foram a base da superação de uma visão 

mágica que marcava as relações entre o sertanejo, a sociedade e a natureza, assim como de 

superação das relações tradicionais que asseguravam a permanência dos monopólios nos 

mercados locais. Essa nova racionalidade econômica, combinada com os compromissos éticos, 

formou o amálgama das redes de cooperação e das cooperativas de crédito que tornaram possível 

o acesso dos agricultores familiares a um novo mercado financeiro formal. Este é um caso em que 

a valorização da eficiência econômica se apóia em preceitos de natureza religiosa, mas que – 

contrariamente à situação clássica descrita por Max Weber – não envolvem, fundamentalmente, 

ascetismo e ética individualista, e sim uma ética solidária e participativa. 

No esforço de pensar o seu lugar, a partir de sua heterogeneidade, e de suas demandas 

diversas e comuns, a sociedade civil começa a discutir suas questões numa perspectiva de 

território, e não mais de região, o que resultou no Conselho de Desenvolvimento Territorial do 

Sisal (CODES). Criado em 2002, o CODES é um consórcio de municípios composto paritamente 

por 14 representantes da sociedade civil e 14 do poder público dos municípios, com o objetivo de 

propor alternativas de gestão pública para a questão rural no sisal (MOREIRA, 2007). 



Com o desafio de desenvolver uma política territorial, o CODES enfrentará desafios que 

passarão desde a efetiva participação das prefeituras e a relação conturbada entre as principais 

lideranças e o poder instituído até mesmo ser reconhecido como ator legímo de representação 

territorial. Boa parte destes obstáculos serão resolvidos com a atuação do Estado.  

Albuquerque Júnior (2006, p. 26) afirma que as fronteiras da região são móveis e 

atravessadas por diferentes relações de poder, podendo o Estado ser chamado ou não a colaborar 

na sua sedimentação, e que este Estado é “uma campo de luta privilegiado para as disputas 

regionais”, podendo vir a legitimar “demarcações que emergem nas lutas sociais”. No caso da 

região do sisal, a sociedade civil pressionou e negociou as novas demarcações do que será o agora 

chamado Território do sisal. 

 
1.2.1 Território e Programa de desenvolvimento dos territórios rurais  
 

A discussão sobre o território está atrelada a discussão sobre a nação. Afinal, quando a 

nação integra o vocabulário político, por volta de 1830, a vinculação com o território se 

transforma em condição de sua existência (HOBSBAWN, 1990)6. Para entender então a noção de 

território recorremos então às contribuições da Geografia, já que a discussão do espaço vivido tem 

ganhado campo e dividido o cenário das investigações de geógrafos brasileiros. Essas discussões 

procuram apresentar a melhor compreensão sobre o conceito de território, não somente enquanto 

relações de poder, mas, sobretudo, enquanto apropriação resultante do imaginário e/ou identidade 

social e cultural. Estes estudiosos entendem a noção de território considerando a interação sócio-

política historicamente desenvolvida e contextualmente espacializada, a identidade, os laços de coesão 

e projeto social, atuando de forma integrada como condições básicas da constituição territorial. Esses 

estudos geográficos nos ajudam a compreender alguns direcionamentos das políticas públicas 

voltadas ao desenvolvimento, especificamente dos territórios rurais. (COSTA, 1997; CORRÊA, 

1996; SAQUET, 2007). 

 A dimensão territorial do desenvolvimento é temática recente, a partir dos anos 90. No 

campo das políticas públicas ressaltamos a experiência de desenvolvimento territorial que está 

sendo desenvolvida pelo Governo Federal com a instalação da Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial (SDT) em 2003 e a implementação do Programa de Desenvolvimento Sustentável dos 

Territórios Rurais (PDSTR).  

                                                
6 Eric Hobsbawn em seu estudo publicado no livro “Nações e nacionalismos desde 1780: programa, mito e realidade” propõe uma 
periodização sobre a invenção histórica do Estado-nação dividias em três etapas: de 1830 a 1880, tem-se o “princípio da 
nacionalidade” caracterizada pela vinculação entre nação e território; de 1880 a 1818, temos a “idéia nacional”, que articula o 
território à língua, à religião e à raça; e por fim, de 1880 a 1950-60, tem-se a etapa da “questão nacional”, que enfatiza a consciência 
nacional a um conjunto de lealdades políticas. 



O PDSTR7
 
tem o objetivo de melhorar os níveis de qualidade de vida dos agricultores 

familiares e comunidades agrárias, mediante o apoio às iniciativas dos atores locais organizados. 

Trata-se de induzir dinâmicas de desenvolvimento econômico e social via projetos empreendidos 

pelos atores locais. Este programa, fundamentado em acordos de cooperação entre entidades dos 

territórios e a administração pública, se destaca por conceber o território como um espaço 

construído em torno de uma "identidade" local – seja ela já afirmada ou ainda por ser construída – 

e da coesão social, cultural e territorial. A base dos acordos se encontra no Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, que congrega os elementos do diagnóstico territorial, as 

visões compartilhadas do futuro pelos atores locais e os projetos coletivos definidos em diferentes 

áreas: infra-estrutura, capacitação, apoio às associações e cooperativas, apoio às atividades 

comerciais e cooperação institucional. Assim sendo, o programa, de nível federal, é estruturado 

em torno da idéia de território construído, apesar do recorte territorial ser realizado em nível 

estadual.  

Na Bahia, segundo Filho (2006), a implementação do desenvolvimento territorial foi 

marcada pela realização da SDT de três edições da “Oficina Estadual de Construção da Estratégia 

para o Desenvolvimento Territorial”. As oficinas contaram com a participação de várias 

organizações relacionadas á temática de apoio à organização e desenvolvimento rural na Bahia. 

As oficinas objetivaram desencadear o processo de divisão territorial, a “definição de critérios 

para o ‘mapeamento8
 
dos territórios da Bahia, a mobilização de agentes-chaves dos territórios e a 

delimitação da territorialidade propriamente dita” (FILHO, 2006, p. 131), além da criação da 

Coordenação Estadual de Territórios (CET)9. 

Filho destaca ainda que a identificação dos territórios leva em consideração os estudos e 

trabalhos de territorialização já realizados e os seguintes critérios: 

 
a existência de experiências exitosas resultantes de processos organizativos e produtivos de caráter 
agroecológico; as perspectivas de ampliação da abrangência das experiências consolidadas; a concentração 
de agricultura familiar; a existência de categorias sociais fragilizadas (assentados da reforma agrária, 
acampados, quilombolas, ribeirinhos e outras); os indicadores sociais dos municípios; a caracterização dos 
agroecossistemas e as identidades cultural e social das comunidades presentes nos municípios. (FILHO, 
2006, p.131)  
 

                                                
7 Este programa era chamado de PRONAT até meados de 2005. Todas as informações contidas neste trabalho a respeito do PDTRS 
foram pesquisadas no site da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 
www.mda.gov.br/sdt. 
8 Considerando que a concepção de território utilizada é de espaço construído, o mapeamento é feito através dos agentes que 
identificam territórios que já existam ou estejam em formação. 
9 Instância política de representação do desenvolvimento de territórios rurais para o Estado da Bahia, com os objetivos de fortalecer 
as articulações institucionais, reforçar a integração das políticas públicas e atualizar, sempre que necessário a territorialização do 
estado, posteriormente a CET virou uma câmera específica do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS), 
que representa a institucionalidade que possui a atribuição de homologar os territórios que terão como fonte de financiamento os 
recursos da SDT/MDA. 



As oficinas que ocorreram entre julho de 2003 e abril de 2004 contaram com a 

participação de 28 organizações públicas, privadas ou não-governamentais, que opinaram e 

apresentaram suas propostas, contribuindo não apenas para esta nova cartografia da Bahia, mas, 

principalmente conferiram legitimidade ao processo de territorialização rural. No amadurecimento 

das discussões foram identificados 26 territórios rurais10, dos quais seis deles (Velho Chico, Irecê, 

Chapada Diamantina, Sisal, Baixo Sul e Sul) foram considerados territórios prioritários de 

investimento e então assistidos pelo PDTRS apoiados por outras instituições. No Brasil, o PDTRS 

agrega 118 territórios, a maior parte deles se concentra no Nordeste. Entre estes, encontra-se o 

Território de identidade do Sisal que será composto por 20 municípios11 dos 33 que compunha a 

região do sisal. 

 

1.3.  Uma identidade estratégica de “Fibra e resistência” 
 

O capital social12 foi um dos critérios mais relevantes na definição do então chamado 

Território do sisal e sua classificação como alvo prioritário da política implementada pelo 

Ministério. O histórico e a visibilidade das mobilizações das entidades locais, o conselho 

territorial já constituído, o imaginário de uma sociedade civil combativa e propositiva foram 

elementos influenciadores na destinação de recursos e investimentos públicos. A dimensão 

identitária de sua cultura política prevalece no processo de constituição e regulamentação política 

–cartográfica. 

O slogan do CODES “Sisal: um território de fibra e resistência” será a característica 

ressaltada na identidade que está sendo construída para este território.  A atuação deste coletivo 

está pautada na valorização da luta e da reivindicação destes atores. Seja no planejamento de 

ações ou no discurso público há um grande esforço de apagar as marcas de identidade 

legitimadora de dominação e exclusão. Ressaltamos que a identidade trabalhada por estes 

enunciadores é a identidade estratégica que pretende reproduzir a experiência dos movimentos 

como experiência de pertença comunitária. 

                                                
10 São eles: Velho Chico, Piemonte do Paraguaçu, Bacia do Rio Corrente, Oeste Baiano, Extremo sul, Chapada Diamantina, Sisal, 
Vale do Jequiriça, Semi-árido Nordeste II, Bacia do Rio Cachoeira, Piemonte, Recôncavo, Médio Rio de Contas, Portal do Sertão, 
Bacia do Jacuípe, Sertão Produtivo, Agreste de Alagoinhas, Bacia do Paramirin, Baixo Sul, Sul, Irecê, Sertão do São Francisco e 
Vitória da Conquista. 
11 Os municípios que formam o Território do Sisal são: Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, 
Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue, Retirolândia, Santaluz, São Domingos, Serrinha, Teofilândia, 
Tucano e Valente. 
12 Capital social é definido por Putmam (in: Abramovay, 2000) como um conjunto de recursos (boa parte dos quais simbólicos) de 
cuja apropriação depende em grande parte o destino de uma certa comunidade. É uma variedade de diferentes entidades que 
possuem duas características em comum: consistem em algum aspecto de uma estrutura social e facilitam algumas ações dos 
indivíduos que estão no interior desta estrutura. O capital social, neste sentido, é produtivo, já que ele torna possível que se alcancem 
objetivos que não seriam atingidos na sua ausência. 



Discursivamente, essa sociedade civil evoca os sentimentos de pertença e de comunidade 

baseados na idéia de povo lutador, resistente, forte. O território do sisal se apresenta, assim, como 

o espaço de uma “unidade mental e cultural” que, utilizando um termo de Hall (2007), funciona 

como produtora de sentidos e identidades. Como um locus imaginado e abstrato de 

pertencimento, produz através da cultura política regional uma teia de significados a fim de 

justificar-se e sustentar-se como identidade que se quer legítima, forjando os ideais de coletividade 

que será imprescindível na conquista de investimentos na região e na luta pelo espaço 

hegemônico. Hall (2000, p.51) afirma que “as culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre ‘a 

nação’, sentidos sobre os quais podemos nos identificar, constroem identidades”. Apropriamos-

nos desta citação, ressalvando-se das diferenças de escala, para afirmar que através da cultura 

política e da identidade territorial, o Território do sisal se torna um sistema de representação 

cultural que reafirma a todo o momento o compromisso coletivo com o projeto de emancipação. 

Figurando como uma construção inventada, racional e abstrata, a identidade territorial do 

sisal é antes de tudo um discurso, discurso performativo que se orienta a produzir outras 

“dizibilidades” e visibilidades e, em última instância, tenta se sobrepor às práticas que 

tradicionalmente dominou a região, num jogo de disputas hegemônicos, no sentido defendido por 

Gramsci. Bourdieu (2007, p. 124) destaca que 

 
O regionalismo (ou o nacionalismo) é apenas um caso particular de lutas propriamente simbólicas em que os 
agentes estão envolvidos quer individualmente e em estado de dispersão, quer coletivamente e em estado de 
organização, e em que está em jogo a conservação ou a transformação das relações de força simbólicas e das 
vantagens correlativas, tanto econômicas como simbólicas; ou se prefere, a conservação ou a transformação 
das leis de formação dos preços materiais ou simbólicos ligados ás manifestações simbólicas (objectivas 
(sic) ou intencionais) da identidade social. 
 
Fala-se em uma comunidade imaginada porque faz sentido e tem valor simbólico para 

esta comunidade e se assenta em laços de solidariedade. No caso em análise, a construção desta 

comunidade imaginada do sisal está associada à inversão e positivação dos estigmas geralmente 

imputados a uma população e a um lugar de clima semi-árido como a que estamos estudando. 

Nessa luta pela subversão das forças simbólicas, as características do clima, da vegetação, a falta 

de água entre outros estigmas atribuídos a este espaço não são suprimidos, mas invertem-se os 

valores que os constituem como estigmas, a exemplo do vários projetos implementados de 

convivência com o semi-árido, em que são desenvolvidas técnicas e agriculturas compatíveis com 

as características climáticas e vegetativas da região (BORDIEU, 2007). 

Bhabha (1998, p. 199) afirma que “a nação preenche o vazio deixado pelo 

desenraizamento de comunidades e parentesco, transformando esta perda na linguagem da 

metáfora”. O Território do Sisal emerge para suprir o vazio deixado pelo “esquecimento” dos 



poderes públicos em resolver questões básicas para esta comunidade. Desta forma, é o movimento 

que faz com que o território constitua o locus da vivência, da experiência do indivíduo com seu 

entorno com os outros homens, tendo a identidade como fator de aglutinação, de mobilização para 

a ação coletiva. Essa relação identidade-território toma forma de um processo em movimento, que 

se constitui ao longo do tempo tendo como principal elemento, o sentido de pertencimento do 

indivíduo ou grupo com o seu espaço de vivência. Esse sentimento de pertencer ao espaço em que 

se vive, de conceber o espaço como locus das práticas, onde se tem o enraizamento de uma 

complexa trama de sociabilidade é que dá a esse espaço o caráter de território. 

É nesse sentido que se encaixa perfeitamente o conceito de "política de identidade", de 

que fala Woodward (2000, p. 34), "afirmando a identidade cultural das pessoas que pertencem a 

um determinado grupo oprimido ou marginalizado". Tem a ver com o recrutamento de sujeitos 

por meio do processo de formação de identidades e se torna importante para a mobilização 

política. Esse processo se dá tanto pelo apelo às identidades hegemônicas quanto pela resistência 

dos movimentos sociais, ao colocar em jogo identidades que ocupam espaços à margem da 

sociedade. A "política envolve a celebração da singularidade cultural de um determinado grupo, 

bem como a análise de sua opressão específica".  

A identidade conformada pelos movimentos sociais é essencializada nas raízes da história, 

fazendo um apelo à realidade de um passado possivelmente reprimido e obscurecido, no qual a 

identidade que vem à tona no presente é revelada como um produto da história. Historicizam 

também a experiência, enfatizando as diferenças entre grupos marginalizados como uma 

alternativa à universalidade da opressão. Consideramos, portanto, a política de identidade a partir 

do movimento social como uma estratégia de legitimação do Território do sisal. 

 

Considerações Finais 

 

A constituição do Território do sisal se faz a partir de uma comunidade imaginada, na qual 

sua população é chamada a valorizar as características do clima, vegetação e do povo sisaleiro, 

positivando os estigmas a eles imputados. Essa comunidade é conclamada a partilhar os valores 

de luta e resistência promovidos pela sociedade civil, tomando posições de sujeitos na história. Ao 

construir e pensar essa identidade como estratégia política e cultural, esse território tem 

conseguido reverter suas demandas em implementação de políticas públicas que atendam aos 

interesses do lugar. 
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