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Resumo: Um novo padrão de regionalização está sendo implantado no Estado da Bahia, 
utilizando o conceito de territórios de identidade. Território é aqui entendido como a 
base geográfica da existência social, espaço simbólico em que a população constrói a 
sua identidade, exprime sentimentos de pertença e cria seu patrimônio cultural. Esta 
regionalização deverá orientar a formulação de políticas públicas democráticas na área 
da cultura, descentralizando as tomadas de decisão, consultando a sociedade civil e 
criando instâncias intermediárias entre o poder municipal e o estadual. 
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Apresentação 
 
 Depois de quatro décadas de domínio político de uma oligarquia que se enraizou 

em importantes grupos econômicos e midiáticos, instrumentalizou a cultura e 

referenciou a identidade baiana em estreita relação com o turismo, as forças sócio-

políticas que ascenderam ao poder estadual na Bahia estão propondo uma nova 

perspectiva de regionalização, que passa a orientar o planejamento governamental, 

ancorada no conceito de Territórios de Identidade. 

 Este novo padrão de regionalização do Estado da Bahia, está sendo coordenado 

pela Secretaria de Cultura do Estado e representada pelos poderes locais, lideranças 

comunitárias, instituições sociais, artistas e produtores culturais.  O objetivo é realizar o 

planejamento estratégico da gestão cultural através da parceria dos municípios de um 

mesmo território com os poderes públicos estadual e federal; as empresas privadas que 

atuam localmente; as organizações do terceiro setor e a população das zonas urbanas e 

rurais dos municípios. 
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A iniciativa é coordenada pela Superintendência de Cultura e visa contribuir para a 

promoção do desenvolvimento sociocultural dos 26 territórios baianos. (Andrade, 2008)  

 O conceito de território utilizado pela Secretaria de Cultura da Bahia entende 

que eles não são definidos pela objetividade dos fatores disponíveis, mas pela maneira 

como se organizam e devem ser entendidos como “base geográfica da existência 

social”. É no território que a população constrói a sua identidade e os seus sentimentos 

de pertencimento onde expressa seu patrimônio cultural e define o seu destino. 

Contudo, é fundamental ressaltar as dificuldades que permeiam a descentralização das 

políticas de desenvolvimento e os limites institucionais, estreitos, que lhe são impostos.  

(Carvalho, 2008)  

 O esquema utilizado pretende a formulação de propostas de uma política cultural 

democrática, baseada em consultas locais, territoriais e estaduais. Inspirada no governo 

federal, busca a descentralização das tomadas de decisão, com a criação de instâncias 

intermediárias entre o poder municipal e o estadual, bem como o fortalecimento da 

sociedade civil. A implantação de políticas públicas de cultura significa que são 

políticas que podem emanar do governo, mas que, ao passarem pelo crivo do debate 

crítico com a sociedade civil, são traduzidas em políticas públicas. (Rubim, 2008) 

 Esta regionalização deverá orientar a formulação de políticas públicas na área da 

cultura. A divisão do território para fins de uma ação política mais eficiente do governo 

estadual encontra argumentos para sua legitimação na metodologia utilizada, a consulta 

ampla à sociedade civil, em contraposição aos critérios tecnocráticos anteriormente 

utilizados. 

 Difere da divisão regional estabelecida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), que corresponde a micro-regiões geográficas, ou organizadas 

como regiões econômicas (ex.: Região Sudoeste da Bahia), que norteavam a ação 

governamental e se constituíam  na base para a formulação de políticas públicas e 

organização de dados estatísticos. Esta delimitação de região a partir da dimensão 

econômica segue um eixo norte-sul (ex.: vincula cidades que tem como base o comércio 

e a pecuária como atividade mais forte, como as micro-regiões geográficas de Vitória da 

Conquista, Jequié, Itapetinga). Já a noção de Territórios de Identidade segue um eixo 

leste-oeste (ex.: do Planalto da Conquista à Serra Geral e Chapada Diamantina 

Meridional) estruturada mais a partir laços cotidianos, do fluxo de pessoas em busca de 

serviços e as relações comerciais.  



 A escolha do mercado como motor das políticas culturais, proposição adotada 

em outros momentos pelo governo federal, também foi reproduzida anteriormente na 

Bahia através do Fazcultura, lei de incentivo estadual que conseguiu conjugar as 

mazelas típicas dessa modalidade de financiamento, transformada em política cultural, 

como a produção de concentrações geográficas e de beneficiários, com denúncias de 

privilégios e uso irregular da legislação.(...) A Secretaria de Turismo e Cultura buscou 

incessantemente, com esta inversão de prioridades e orientações, a afirmação de uma 

identidade forjada principalmente para vender o estado no mercado do turismo. Uma 

identidade concebida como una e única para toda a Bahia e que desconheceu a 

diversidade cultural na construção da identidade baiana. (Rubim, 2008) 

 Entende-se que o desenvolvimento de atividades econômicas, sociais e culturais 

nas sociedades contemporâneas depende cada vez menos da capacidade do Estado e 

cada vez mais do seu poder de estimular o surgimento de um movimento de 

empreendedorismo e protagonismo das forças locais. Os territórios vão se tornando 

cada vez mais protagonistas em virtude da interação que propiciam entre os diversos 

segmentos sociais – entidades representativas da sociedade civil, poderes municipais, 

estaduais e federais, cooperativas e associações, permitindo que estes compartilhem 

como visão de futuro para o território, o princípio segundo o qual o “desenvolvimento é 

o aumento da capacidade de os indivíduos fazerem escolhas”. A capacidade de o 

território transformar-se em território - projeto, constitui a base de uma nova relação 

entre os atores locais e o Estado, a partir da organização local e da constituição de um 

pacto de coesão social que conduza a contratos de desenvolvimento das potencialidades 

locais e não mais à mera transferência de recursos para ações absolutamente 

desvinculada das características e identidades do território. Compreendendo assim o 

território, a questão de identidade cultural, histórica e geográfica assume um papel 

fundamental na sua definição, constituindo-se no núcleo da estratégia de 

desenvolvimento territorial.(Carvalho, 2008) 

Estas três dimensões (a simbólica, a econômica e a 

social) asseguram o lugar da cultura como integrante 

das políticas públicas na medida em que passar a 

integrar todas as agendas. Deste modo, as 

instituições governamentais poderão absorver 

conceitos, compreensões e visões que estão no 

domínio do simbólico e do intangível,conferindo um 



caráter singular e identitário às concepções de 

políticas públicas. É esta uma consistente 

contribuição que a cultura pode dar para assegurar às 

políticas públicas um caráter singular em relação á 

identidade local. (idem) 

  

Problematização 

 

 O conceito de território mais proeminente na Geografia encontra-se vinculado a 

relações de poder, a delimitação de áreas onde a correlação de forças estabelece padrões 

de domínio. Podem ser associados, de um lado, a movimentos e grupos sociais, de 

outro, a grupos dominantes ou grandes empresas. Território é um espaço definido e 

delimitado por relações de poder e seu exercício: quem domina ou influencia e como 

domina ou influencia este espaço. A questão passa a ser: quem domina e influencia 

quem. 

Há uma polêmica na Geografia acerca da validade dos diferentes conceitos de 

território, particularmente aquele que discute até que ponto 'território' pode ser tão 

alargado, ao incorporar cultura, valores, micro poderes. Algumas correntes consideram 

que esta excessiva flexibilidade do conceito pode esvaziar sua pertinência, e defendem o 

fator político e as relações de poder como o núcleo de sentido em que se deve ancorar o 

conceito de território. Território é o conceito geográfico que melhor exprime esta 

problemática relacional e se manifesta em três grandes concepções: uma vinculada à 

abordagem geo-econômica de desenvolvimento regional, vinculada à estruturação 

produtiva do capital; outra focada nas relações de poder, com suas variantes, desde o 

poder instituído a outras manifestações de poder, e uma terceira, referente ao campo da 

identidade e da cultura.  

Haesbaert (2005)propõe uma proposta integradora, ao levar em consideração, 

como hipótese, a possibilidade de articular as dimensões política, simbólica e 

econômica.Para este autor, a desterritorialização seria uma espécie de mito, “o mito da 

desterritorialização”, dezenraizadora, incapaz de reconhecer o caráter imanente da 

(multi)territorialização na vida dos indivíduos e grupos, um processo espacialmente 

descontínuo e complexo. Defende que os processos de (multi)territorialização precisam 

ser compreendidos pelo potencial de perspectivas políticas inovadoras que eles 

implicam. Território tem a ver com poder, tanto no sentido de dominação político-



econômica, mais concreto e funcional e vinculado ao valor de troca, unifuncional, 

proposto pela lógica hegemônica capitalista, quanto no sentido mais simbólico-cultural, 

de apropriação, carregado das marcas do espaço-tempo vivido, do valor de uso, em que 

o território é sempre múltiplo, diverso e complexo.  

Para o autor, devemos primeiramente distinguir os territórios de acordo com os 

sujeitos que os constroem, sejam eles indivíduos, grupos sociais, o Estado, empresas, 

instituições como a Igreja. A territorialidade, além de incorporar uma dimensão 

estritamente política, diz respeito também às relações econômicas e culturais, pois “está 

intimamente ligado ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se 

organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar”. 

Portanto todo território é ao mesmo tempo funcional e simbólico, pois 

exercemos domínio sobre o espaço tanto quanto para realizar “funções” quanto para 

produzir “significados”. Os dominantes privilegiam o caráter funcional e mercantil dos 

recursos, os dominados combinam com igual intensidade funcionalidade (recurso) e 

identidade (símbolo), mas valorizam mais este último, enquanto garantia de 

sobrevivência, uma vez que “perder seu território é desaparecer”. 

A concepção de multiterritorialidade, desenvolvida por Haesbaert, abrange um 

conjunto superposto de várias territorialidades cuja abrangência pode ir além dos seus 

limites, um olhar que prioriza as relações deste território com aqueles que se encontram 

para além ou “acima” dele. Alguns autores reduzem a territorialidade à dimensão 

simbólico cultural do território, referente aos processos de identificação territorial. 

Porém, enquanto imagem ou símbolo de um território, enquanto ‘abstração’, existe e 

pode inserir-se eficazmente como uma estratégia político-cultural, mesmo que o 

território ao qual se refira não esteja concretamente manifestado – como a “Terra 

Prometida”, postula  Haesbaert. 

Com a disponibilidade do aparato tecnológico-informacional, a 

multiterritorialidade se manifesta não apenas por deslocamento físico, como também 

por “conectividade virtual”, a capacidade de interagirmos à distância, influenciando e 

integrando outros territórios.  Todo território-rede implica a vivência de uma 

multiterritorialidade, pois todo território-rede resulta da conjugação de territórios-zona 

descontínuos. Deve-se levar em conta a distinção entre uma lógica territorial zonal, 

moderna, e uma lógica territorial reticular, de territórios-rede, pós-moderna. 

“Multiterritorialidade inclui assim uma mudança 

não apenas quantitativa – pela maior diversidade de 



territórios que se colocam ao nosso dispor (ou pelo menos 

das classes mais privilegiadas) – mas também qualitativa, 

na medida em que temos hoje a possibilidade de combinar 

de uma forma inédita a intervenção e, de certa forma, a 

vivência, concomitante, de uma gama de diferentes 

territórios.” 

“(...) dentro dessas novas articulações espaciais em 

rede surgem territórios-rede flexíveis onde o que importa é 

ter acesso, ou aos meios que possibilitem a maior 

mobilidade física dentro da(s) rede(s), ou aos pontos de 

conexão que permitam “jogar” com as múltiplas 

modalidades de território existentes, criando a partir daí 

uma nova  (multi)territorialidade.” (Haesbaert, 2005) 

Isto implica uma dimensão tecnológico-informacional, uma reterritorialização 

via ciberespaço; uma compressão espaço-tempo de múltiplos alcances ou “geometrias 

de poder”; uma dimensão cultural simbólica cada vez mais importante nos processos de 

territorialização, com a identificação territorial ocorrendo com o movimento. 

O autor distingue a multiterritorialidade potencial (a possibilidade de ser 

construída ou acionada) e a multiterritorialidade efetiva, realizada. A disponibilidade do 

“recurso” multiterritorial – a possibilidade de ativar ou vivenciar concomitantemente 

múltiplos territórios – é estrategicamente muito relevante na atualidade e encontra-se 

acessível apenas a uma minoria. 

“Falar em multiterritorialidade implica reconhecer a 

importância estratégica do espaço e do território na dinâmica 

transformadora da sociedade. Toda a ação que se pretenda 

transformadora necessita obrigatoriamente encarar esta questão: 

ou se trabalha com a multiplicidade de nossos territórios, ou não 

se alcançará nenhuma mudança efetivamente inovadora. Pensar 

multierritorialmente é a única perspectiva para construir uma 

outra sociedade, ao mesmo tempo mais universalmente igualitária 

e mais multiculturalmente reconhecedora das diferenças 

humanas”. 

 



 Expor estas possibilidades teóricas é fundamental, neste momento, em que se 

busca implantar uma nova hegemonia no Estado da Bahia e conduzir os atores sociais a 

um protagonismo na formulação das políticas públicas.  

Outras proposições teóricas 

 

 Na contemporaneidade o conceito de região assumiu uma maior complexidade, 

uma vez que “as tradicionais concepções de região baseadas na 

individualidade/singularidade devem ceder espaço para as regiões particulares, 

articuladas a espaços mais abrangentes de caráter estadual, nacional e internacional”. 

Outras posturas buscam adaptar ao processo de globalização e propõem a substituição 

do conceito de região pelo de rede, pois “pressupõem articulações funcionais através de 

pontos de confluência de informações, capital, idéias, pessoas e mercadorias, oriundas 

de espaços próximos e longínquos”. Nesse cenário ocorre “o recrudescimento dos 

fenômenos e decisões nas escalas regionais e locais, tanto em países desenvolvidos 

como nos subdesenvolvidos, inclusive no Estado da Bahia”. As dinâmicas por que vem 

passando as regiões estão forjando novas realidades regionais. (FONSECA, 1999) 

 No momento em que se questiona “se as ordens ou modelos sociais regionais e 

locais” conseguirão sobreviver via resistência ou adaptação ao modelo social único 

ditado pela globalização, o espaço fica em evidência e ganha importância a discussão 

sobre o embate do global versus o local: “...a diversidade sócio-territorial volta a ser um 

assunto digno de pesquisas e estudos, o que provoca a revalorização do espaço nas 

teorias sociais críticas e não críticas”. (CUNHA, 2000) 

 Ramon Gutiérrez (apud SPERLING, 2005) postula que: 

(...) aquilo que melhor qualifica a identidade é o sentimento 

de pertinência, de inclusão no todo. Pertencer, ser parte de 

algo em comum é uma característica essencial da identidade. 

Não poderíamos concebê-la sem esse sentido integrador, 

vinculado à idéia de ser o mesmo e de prolongar nossas 

formas culturais, tangíveis e intangíveis, até chegar a um 

conjunto de elementos que nos conferem identidade 

justamente por serem partes de nós mesmos. 

 

Uma das formas de analisar como se dá esta formação identitária é através da 

mídia. Mais que reprodutoras do que se passa no mundo, os meios de comunicação 



assumem, cada vez mais o papel de sujeitos, inserindo-se como agente, participando 

ativamente dos rumos que toma a sociedade. A informação local confunde-se com o 

sistema comunicacional institucionalizado que a sociedade criou para si mesma, pois a 

informação toma por objeto homens integrados no sistema local, enquanto exclui 

aqueles que nele não interagem. Assim, o homem passa a ser visto através das 

instituições que representa, assume importância por meio de sua posição dentro destas 

e, caso não tenha um lugar representativo em sua estrutura, passa a ser desconsiderado. 

(MULLER, 2005) 

Um dos itens mais recorrentes na contemporaneidade é a rediscussão da noção 

de identidade, uma vez que não mais subsistirem os grandes paradigmas conformadores 

de identidades, as nações, etnias e classes sociais. As identidades tornaram-se plurais, 

postulando os autores que discutem a questão da contemporaneidade na ocorrência de 

‘multi-possibilidade simultânea’ de identidades. Em locais onde, nesse contexto global, 

há certa densidade cultural, tradições culturais, o tema das identidades culturais é 

extremamente vigente, uma vez que toda identidade é socialmente construída, sempre 

levando em conta interesses. Também são percebidas identidades que se tornam 

hegemônicas e tendem a aniquilar as outras possibilidades de identidades, assim 

continua havendo dificuldades para que possa emergir uma diversidade de 

identidades.(RUBIM, 2001) 

Neste mundo globalizado, apesar do mosaico identitário, certos elementos que 

constituem nossa identidade provêm do espaço geográfico que habitamos, 

estabelecendo uma relação muito próxima entre espaço local, cultura e identidade. 

Afinal, as identidades são formadas a partir e na cultura em que estamos inseridos e as 

questões históricas e geográficas afetam e participam desta construção. O estudo do 

local, das cidades enquanto espaços onde se constituem inúmeras organizações, sustenta 

uma continuidade cultural, com permanências e/ou transformações. A partir das cidades 

se imagina o local, pois são espaços onde se articulam o local, o nacional e o global. 

(MULLER, 2005)  

Acerca da construção de identidades, Sperling (2005) assevera que esta ocorre 

por meio da racionalidade, da identidade na diversidade, da singularidade na pluralidade 

da qual fala Hannah Arendt, e participa do movimento da humanidade para entender a si 

mesma. E esta identificação, que se faz por meio do reconhecimento e da classificação, 

não é isenta, pois tem comprometimentos com padrões de civilização e com os olhares 



específicos da cultura. Nesse sentido, a identidade não é algo a ser encontrado, não se 

busca, mas trata-se de algo a ser construído. 

 Alguns geógrafos, por seu turno, sugerem a aproximação entre os conceitos de 

região e território, em que a região passa a ser vista como um “acumulador espacial de 

causalidades sucessivas, perenizadas numa porção do espaço geográfico, verdadeira 

estrutura sujeito na relação histórica do homem com seu território”. Para abarcar a 

“complexidade do real” consideram que “é necessário voltar a constituir o paradigma 

geral das percepções humanas, a fim de que se atinja uma concepção mais ampla, que 

envolva tanto os aspectos intelectuais do homem, quanto os não intelectuais”.  O 

conhecimento intelectual “foi conscientizado, ou seja, foi obtido por um sujeito que se 

auto-interpreta, se destitui da pessoalidade, foi visto numa preocupação prioritária com 

a verdade, passou pelo controle de um método e, às vezes, por repetidos experimentos a 

fim de dominar-se sua regularidade”. Por seu lado, o conhecimento não-intelectual, 

“embora ligado à intelectualidade antropocultural surge espontaneamente, sem objetivos 

previamente formulados, muitas vezes intuitivos, outras vezes herdados”, é mais 

imediato e perceptivo, enquanto o intelectual é mais mediato e meditativo. Assim as 

noções de região vistas pelo prisma do ‘senso comum’ correspondem a formas de 

pensamento não-intelectual, não necessariamente destituídas de valor explicativo. 

(CUNHA, 2000) 

A ação teórico-prática de identificação de produções 

culturais responde ao tempo pela reflexão sobre o 

presente e sua interação com o passado, contribuindo 

simultaneamente para a construção da história e para 

novos desígnios no futuro. E ao lugar, pela demarcação 

imaginária de territórios culturais que permitem o 

reconhecimento da diversidade humana. (...) A 

identificação mostra-se então não como condição estática, 

mas como processo dinâmico de aproximações e 

distanciamentos segundo critérios recorrentes a 

determinados tempo e lugar.  

 

As concepções de desenvolvimento territorial, sócio-espacial e local, gestadas 

em universidades e centros de pesquisa,  



“acabam por influenciar políticas públicas 

governamentais e não-governamentais, as quais 

procuram incorporar uma preocupação com a 

diversidade sócio-territorial, através de uma atenção 

com  os modelos regionais e locais, que se 

sustentam, em grande medida, em fatores internos, 

como uma identidade cultural comunitária, mercados 

e fluxos geoeconômicos específicos, em recursos 

naturais, humanos e sociais próprios e em uma 

determinada configuração político-ideológica”. 

(idem, ibidem) 

Por sua vez, os princípios teóricos que embasam os estudos da cultura a 

entendem como a produção de fenômenos que contribuem, mediante representação ou 

reelaboração simbólica das estruturas materiais, para a compreensão, reprodução ou 

transformação do sistema social. É o lugar no qual se representa nos sujeitos o que se 

passa na vida cotidiana, dando a possibilidade de criação de alternativas na busca de 

uma dimensão transformadora. As práticas culturais são indicativas para o 

reconhecimento de uma cultura. Através de ações e atuações, um determinado grupo se 

diferencia dos demais e isto se dá tanto de um modo organizado e institucionalizado 

como também nos comportamentos ordinários. (MULLER, cit.) 

O uso que se faz das coisas, o que pensamos, sentimos e dizemos sobre elas, o 

modo como passamos a representá-las lhes dão significado. Desta forma, todas as 

práticas sociais têm uma dimensão cultural, a cultura é uma das condições de existência 

dessa prática e toda prática tem uma dimensão cultural e está inserida em contextos 

sócio-históricos.  A identidade emerge do diálogo entre os conceitos e definições 

criadas pelos sujeitos, pelos discursos de uma cultura, pelos desejos de responder aos 

apelos feitos por estes significados, da ação de interpelação resultante destes, de assumir 

a posição de agentes construídas por discursos sobre uma determinada identidade. As 

identidades são ocasionadas por um conjunto especial de circunstâncias, sentimentos, 

histórias e experiências únicas e peculiares.(idem, ibidem). 

O conceito clássico de cultura, enquanto um conjunto organizado e coerente de 

representações e tradições coletivas transmitidas por um grupo social particular, um 

modo de aferir a permanência de um repertório discreto de traços, comportamentos e 

valores, da permanência de um patrimônio, está sendo deslocado para a compreensão do 



processo de transmissão cultural, que implica, sempre, na manipulação criativa das 

interações. A problemática da análise recai para as formas de invenção no bojo das 

interações transculturais, o modo como o conhecimento e a memória são distribuídos ao 

longo do grupo e das gerações. (MONTERO, 2000) 

O reflorescimento das identidades, bem como a 

acomodação das culturas ao sistema mundial, não se 

realiza através do ‘contato’ e da troca simbólica entre 

conjuntos culturais. (...) É preciso que o antropólogo 

se pergunte quais são os atores que, em determinado 

contexto, podem produzir sentido, estabelecendo 

pontes entre os códigos culturais em relação.(idem, 

ibidem) 

 

Canclini (1999) entende que as identidades pós-modernas são transterritoriais e 

multilingúisticas, estruturam-se mais pela lógica dos mercados, operam mediante a 

produção industrial de cultura, sua comunicação tecnológica e pelo consumo diferido e 

segmentado de bens. A definição socioespacial de identidade, referida a um território 

particular, precisa ser complementada com um definição sociocomunicacional, dado 

que os referentes de identidade “se formam, agora, mais do que nas artes, na literatura e 

no folclore – que durante séculos produziram o signo distintivo das nações -, em relação 

com os repertórios textuais e iconográficos gerados pelos meios eletrônicos de 

comunicação e com a globalização da vida urbana”(1997: 148). Esta reformulação 

deveria significar que as políticas identitárias, além de se ocuparem do patrimônio 

histórico, desenvolvam estratégias sobre os cenários informacionais onde também se 

configuram e renovam as identidades. O cidadão atual é mais habitante da cidade que da 

nação, sente-se enraizado em sua cultura local. A cultura nacional não se extingue, mas 

apresenta-se como uma fórmula para designar a continuidade de uma memória histórica 

instável, que se reconstrói em interação com referentes culturais transnacionais: 

conformam-se identidades multinacionais, assim como os mercados. O autor tenta 

superar a preocupação pela ‘perda de identidade’, presa a uma visão fundamentalista 

das culturas étnicas e nacionais, estudando as mudanças que os acordos comerciais 

supranacionais provocam nas distintas áreas socioculturais. 

A cultura pode ser compreendida como um campo no qual se travam lutas em 

torno do processo de significação do mundo social. Os conflitos no interior da esfera 



cultural derivam da divergência de interesses entre grupos e da tentativa, por parte de 

determinados grupos, de impor seus significados aos demais. A cultura é, portanto, 

esfera de lutas, de diferenças, de relações de poder desiguais. Essas diferenças – de raça, 

de classe social, de gênero, linguagem, cultura, orientação sexual - têm, com muita 

freqüência, justificado as discriminações e as perseguições sofridas por indivíduos ou 

grupos.  

Corroborando esta perspectiva, Bourdieu (1989: 9-16) define os sistemas 

simbólicos como instrumentos de conhecimento e de comunicação, que têm o poder de 

organizar a construção da realidade, tendem a estabelecer o sentido imediato do mundo 

e a legitimidade de sua dominação, impondo a apreensão da ordem estabelecida como 

natural, agindo através de uma violência simbólica. O campo da produção simbólica é 

um microcosmo da luta simbólica entre as classes. As diferentes classes e frações de 

classe estão envolvidas numa luta simbólica para impor a definição do mundo social 

mais conforme os seus interesses. Elas podem conduzir diretamente esta luta ou delegá-

la a especialistas (os produtores profissionais de símbolos). O poder simbólico é um 

poder quase mágico, que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força; 

este poder só se exerce se for ‘reconhecido’, ignorado como arbitrário. O poder 

simbólico não reside nos ‘sistemas simbólicos’, mas se define numa relação entre os 

que exercem o poder e os que lhe estão sujeitos. O que faz o poder das palavras, de 

manter a ordem ou a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as 

pronuncia. Os defensores da identidade dominada aceitam os princípios de identificação 

de que sua identidade é produto. 

A revolução simbólica é um jogo contra a dominação simbólica e a intimidação, 

em busca da reapropriação coletiva sobre o poder de construir e avaliar sua própria 

identidade (não da conquista ou reconquista de uma identidade). Se a região não 

existisse como espaço estigmatizado, não teria que reivindicar a sua existência. As lutas 

pela identidade étnica ou regional, ligadas à origem através do lugar e dos sinais 

correlatos, são lutas pelo monopólio de fazer ver e fazer crer, de impor a definição 

legítima das divisões do mundo social e fazer e desfazer os grupos. Está em jogo impor 

uma visão de mundo social, realizar o sentido e o consenso, que fazem a realidade da 

unidade e da identidade do grupo. O poder sobre o grupo que se trata de trazer à 

existência enquanto grupo é feito através da imposição de princípios de visão e de di-

visão comuns, uma visão única da sua identidade e uma visão idêntica de sua unidade. 

Qualquer enunciado sobre a região funciona como um argumento que contribui para 



favorecer ou desfavorecer o acesso da região ao reconhecimento e, por este meio, à 

existência. (Bourdieu, idem) 

Poder simbólico é o poder de reger as fronteiras do sagrado, um jogo entre a 

mistificação e a desmistificação de visões de mundo. O regionalismo é apenas uma 

destas lutas contra a imposição de uma identidade dominante, de fora, criadora de 

estigma, ensina Bourdieu (1989). A força social das representações não está 

necessariamente em seu valor de verdade, mas reside nas estratégias simbólicas de 

apresentação e representação de si que se opõem às representações e classificações que 

os outros lhes impõem. O mercado de bens simbólicos tem suas leis: existir não é 

somente ser diferente, mas também ser reconhecido legitimamente diferente; a 

existência real da identidade supõe a possibilidade real de afirmar oficialmente a 

diferença; a transformação coletiva da representação coletiva do real transforma a 

própria realidade. (idem: cap.5).  
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