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Resumo:  
 
O presente trabalho propõe uma análise teórica e metodológica do mais recente 
processo de regionalização brasileira, tendo como recorte espacial o Estado da Bahia. 
Deste modo, a idéia aqui é conduzir o reconhecimento e  fazer a análise de uma 
regionalização implantada pela estrutura governamental no intuito de impulsionar e 
implementar políticas públicas que auxiliem na concretização de uma realidade menos 
desigual no território baiano.   
Para que essa análise seja possível, elencamos como objetivos: definir os territórios de 
identidade evidenciando as repercussões políticas, econômicas, sociais e espaciais; 
analisar os pressupostos básicos utilizados para essa classificação e verificar a quem 
interessa essa divisão territorial; Analisar se tal classificação irá promover a integração e 
implementação de políticas públicas de forma mais ou menos homogênea, ou se esta, 
aumentará ainda mais às diferenças socioeconômicas no Estado.  
As considerações destacadas anteriormente, nortearam a realização da pesquisa, no 
sentido de apresentar e analisar a regionalização proposta pelo Governo do Estado. Essa 
divisão foi aparentemente delineada sem clareza dos elementos de classificação para a 
incorporação dos municípios neste ou naquele território, como também sem justificativa 
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real para o estabelecimento da nova divisão territorial, contribuindo com isso, para o 
estudo da dinâmica territorial nacional e dos eventos que impõem a nível do Estado uma 
reconfiguração do território. 
Foram consideradas também, as relações entre os fatores históricos, culturais, 
econômicos, a pertinência de cada recorte, expondo relações, dinâmicas, semelhanças e 
diferenciações para compreensão do contexto no qual se insere a divisão territorial. 
Afinal, a região está “pronta e acabada”, mas os processos sociais que ali ocorrem, 
interferem historicamente nas diversas relações que a permeiam. 
O arcabouço conceitual está embasado no pensamento de Milton Santos e Roberto 
Lobato Corrêa, através dos conceitos de região, território, desenvolvimento e identidade 
para nortear as reflexões que visam apreender esse novo processo de regionalização, na 
sua concepção, e articulação ideológica, a partir dos seus agentes e da dinâmica sócio- 
política, espaciais.  
Para que os objetivos expostos sejam alcançados, utilizou-se como metodologia 
inicialmente, uma revisão crítica de conceitos e métodos utilizados pelos órgãos oficiais 
que validaram a atual divisão territorial; um breve histórico das divisões territoriais do 
Brasil, que antecederam os territórios de identidade, implantados a partir de 2003 no 
país; análise e interpretação de mapas referentes aos aspectos metodológicos adotados 
nas divisões territoriais, confluindo para a analise destes, com a finalidade de identificar 
os limites espaciais e se estes coincidem com a divisão proposta pelos órgãos oficiais, a 
exemplo da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI, Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Ministério do Desenvolvimento Agrário - 
MDA, Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS, e a 
sociedade civil organizada. 
Deste modo, busca-se através deste trabalho, dar visibilidade a divisão territorial na 
Bahia destacando os resultados efetivos resultantes desta pesquisa, apresentando quais 
foram os critérios e interesses para identificação e criação dos territórios de identidade. 
Procurar-se-á também, demonstrar se essa classificação foi suficiente para minimizar 
desigualdades regionais, ou ao contrario, se acentuaram disparidades internas, tanto 
entre os próprios municípios de um dado território de identidade, como entre os 
territórios propostos. Como também, evidenciar a importância desta regionalização para 
a gestão pública, e a sociedade civil no que se refere a investimentos de recursos, 
pressupondo redução das desigualdades regionais. 
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Regiões Econômicas.  

 
Introdução 
 
O território brasileiro ao longo das décadas passou por diversos processos de 
regionalização. A maioria dessas divisões regionais tinha como objetivo diminuir as 
desigualdades no país, através de políticas públicas, associadas ao capital privado, tendo 
a indústria como base para o almejado crescimento econômico. Assim, na década de 
1960 o país assistiu ao “milagre brasileiro”. Nesse período ocorreu grande entrada de 
capital estrangeiro no país. No entanto, esse fenômeno se restringiu a região Sudeste do 
Brasil, devido, entre outros fatores, ao pioneirismo dos cafeicultores na indústria  que 
começava   a se desenvolver naquela região. A partir daí, as políticas de planejamento 
territorial começaram a serem implantadas no Brasil com vistas à minimização dos 
desequilíbrios regionais.            



Diante disso, é interessante fazer uma breve retrospectiva do planejamento territorial 
implantado no Brasil a partir da divisão proposta pelo IBGE - Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, na década de 1930 e posteriormente, será analisada as políticas 
de planejamento territorial no Estado da Bahia, para que seja possível a compreensão do 
que vem a ser os atuais  Territórios de Identidade. 
 
 
Planejamento Territorial no Brasil  
 
O Brasil por possuir dimensões continentais desde a origem da sua formação territorial, 
apresenta problemas de gestão e ocupação do seu território. Dessa maneira, o IBGE, 
órgão criado na década de trinta, implantou a divisão regional do Brasil, dividindo o 
país em cinco regiões geográficas: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro – Oeste. 
Dessa divisão regional, as regiões de maior expressão econômica, são: Sul, Sudeste, 
devido aos maiores investimentos econômicos tanto da iniciativa privada quanto do 
próprio setor governamental. 
A divisão proposta pelo IBGE visava contribuir para a implantação do planejamento 
econômico, uma vez que agrupou-se as regiões, com base em suas peculiaridades 
próprias, contribuindo, portanto para a o direcionamento dos investimentos financeiros . 
O Nordeste nesse contexto se destacava como produtor primário. No entanto, mesmo 
com um inegável crescimento econômico verificado nas décadas de 1968 até 1980, no 
país, como afirma CAMPOS (2000), não ocorreu o padrão de desenvolvimento 
preconizado por tais políticas de planejamento. E o autor acrescenta que: 
 

Observa-se a manutenção de um considerável desequilíbrio inter-regional, 
acentuada concentração da renda e permanência de uma elevada parcela da 
população vegetando abaixo da linha da pobreza, continuando o país 
dependente em grande escala dos capitais externos (CAMPOS, 2000. p.58).  

 
CAMPOS (2000) expõe os motivos pelos quais o planejamento no Brasil não obteve o 
resultado desejado, assim segundo o autor: 
 

[...] trata-se do autoritarismo de que se reveste o exercício do poder em 
todos os escalões governamentais. Os tecnocratas brasileiros, levados para o 
governo pelos militares, assumiram até os dias atuais, parcela considerável 
deste poder, embora nunca tenham contemplado de perto a realidade social 
do país e jamais se preocupado em envolver a comunidade nos processos de 
planejamento (CAMPOS, 2000. p.58). 

 
Diante do exposto, fica evidenciado alguns enclaves que impediram o crescimento 
econômico no território brasileiro, problemas estes que permeiam as esferas políticas, 
econômicas e sociais que ainda persistem na atualidade. O crescimento econômico 
verificado nos anos de 1930 se deu justamente na região Sudeste do país. Assim, a 
região Nordeste passa a fazer parte desse contexto histórico, como região da “periferia” 
nacional, sendo um espaço eminentemente agroexportador para abastecer o centro-sul 
industrializado. 
O Nordeste, que por sua vez foi dividido em Zonas Geoeconômicas que são: Litoral, 
Agreste, Semi-árida, Meio Norte e Sertão, seguem a mesma lógica segregacionista do 
planejamento nacional, priorizando algumas regiões em detrimento de outras, 
contribuindo para o aprofundamento das desigualdades regionais, pois, enquanto 
algumas regiões são consideradas verdadeiras “ilhas de modernidade” como define, ao 



tratar da inserção do nordeste na economia nacional, outras áreas carecem de 
infraestrutura e investimentos público e privados. 
Objetivando minimizar as disparidades regionais, o governo brasileiro promoveu a 
descentralização/ desconcentração industrial, a partir da criação de superintendências, 
como a SUDENE - Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Assim, foi 
implantada na década de 1970, na região Nordeste esse órgão, que apresentou como 
condicionantes os fatores políticos- econômicos e sociais do período de 1959- 1963, 
como destaca CAMPOS. No entanto, ao longo de sua atuação a superintendência 
concentrou-se nas atividades industriais, abandonando os objetivos inicias de sua 
criação, ou seja, os aspectos socioeconômicos. 
É importante ressaltar que o planejamento no Brasil, sempre esteve condicionado pela 
sua estrutura política dominante no país, onde se verificou maior prosperidade no 
planejamento, segundo CAMPOS (2000), no período ditatorial, onde ocorreu maior 
participação do Estado na economia nacional. Por outro lado ainda afirma o autor 
 

 [...] no intervalo democrático que transcorreu entre 1946 e 1964, ocorreu a 
reação política dos estados ao centralismo do governo federal o que propiciou 
o surgimento do planejamento regional, notadamente na Bahia, que foi 
pioneira nacional nesta área (CAMPOS, 2000. p.74) 

 
Dessa maneira, pode-se perceber que a insatisfação dos Estados junto ao governo 
federal começa a ganhar espaço, o que será decisivo para o planejamento regional a 
nível estadual, desvinculado do planejamento nacional. Esse novo paradigma que 
emerge é definida segundo CAMPOS (2000) como: 
 

As reivindicações regionalistas que levaram as políticas de planejamento para 
os níveis estaduais, perdendo assim a interação com o governo federal, faz 
surgir a crise do planejamento no Brasil (CAMPOS, 2000, p.75) 
 

Para SILVA & SILVA (2003). 
 

A crise do planejamento federal relacionado com a questão regional coloca, 
em síntese, um grave problema que é o da ausência de uma perspectiva 
integrada em nível nacional que dê prioridade aos problemas regionais 
brasileiros, justamente em um país de dimensões continentais e com problemas 
econômicos e sociais. (SILVA & SILVA, 2003, p.57) 
. 

Diante da falta de integração com as políticas nacionais a Bahia vai emergir como um 
dos primeiros Estado a promover a sua política de planejamento territorial. Para isso, 
serão adotadas diferentes regionalizações que culminaram, para efeito de análise, nos 
atuais territórios de identidade.    
 
 
Um breve histórico do planejamento territorial na Bahia  
 
Após o insucesso com as primeiras ações do planejamento regional na Bahia, o Estado 
através do PLANDEB - denominado, Programa Geral de Industrialização, procurou 
modificar a estrutura básica da economia estadual, através do fomento a 
industrialização, baseada na teoria dos pólos de crescimento de François Perrox. A 
indústria baiana teria assim, como estratégias para atingir seus objetivos, segundo 
CAMPOS (2000) entre outros aspectos: 



[...] promover a articulação de um processo de industrialização, a partir da 
formação de um pólo de crescimento constituído de indústria interdependentes, 
segundo o modelo clássico de um complexo de siderurgia, metalurgia e 
indústrias elétricas, completando com uma indústria de mineração e de 
petróleo e uma infraestrutura especializada (CAMPOS, 2000. p.111). 

 
No entanto, como ressalta CAMPOS (2000) os objetivos elencados não foram atingidos, 
dentre outros fatores, devido ao atraso do projeto siderúrgico, o qual era muito 
importante, pois serviria de base para as demais indústrias que iriam se instalar no 
Estado. 
Quanto às causas para o insucesso relativo ao planejamento regional na Bahia, pode-se 
ainda citar a priorização dada a indústria, ou seja, ao aspecto econômico, a  exemplo do 
que aconteceu no Brasil. A instalação dessas indústrias, geralmente filiais vindas do 
Sudeste, no processo de descentralização ocorreu nas décadas de 1950-1970,as quais  
não encontraram infraestrutura adequada ao seu desenvolvimento, como um sistema de 
transporte eficiente, qualificação da mão de obra,entre outros. Dessa maneira a política 
de planejamento adotada pela Bahia não promoveu o crescimento econômico desejado , 
como ocorreu em nível do território nacional. Para CAMPOS as causas para esse 
fracasso deveu-se entre outros fatores a: 
 

[...] a falta de interesse dos ricos comerciantes da terra nos empreendimentos 
da produção “não tinham tirocínio industrial e, com isso, o espírito de 
iniciativa a indústria tão viva e tenaz na história recente da Bahia de 
desencorajar-se e evadir-se [...] enquanto a indústria evoluía noutras partes 
(CASTRO 2000 apud Almeida, 1997).  

 
A esse fracasso no planejamento territorial, Roberto Santos citado por CAMPOS (2000) 
define como sendo o "enigma baiano”, já que a Bahia foi pioneira na implementação do 
planejamento regional no Brasil, no que se refere o nível estadual. A seguir serão 
discutidas algumas das facetas do planejamento territorial no Estado da Bahia, a partir 
das divisões propostas pelos órgãos públicos oficiais. Em seguida será discutida a 
introdução dos atuais territórios de identidade, que assim como as demais divisões 
regionais buscam integrar o Estado, como também viabilizar as políticas públicas 
estaduais e federais.    
 
 
Divisões Regionais na Bahia: 
 
Nesse tópico far-se-á uma exposição das diferentes divisões territoriais adotadas pela 
Bahia, apresentando os critérios utilizados, os quais serviram como instrumentos 
norteadores de programas e projetos implantados a partir de 1966. É importante 
salientar que a discussão mais enfática dos critérios adotados para as divisões ocorrerá 
posteriormente quando serao analisado os mapas referentes a tais divisões adotadas pelo 
Estado. Porém, antes de tratar das divisões regionais é importante pontuar alguns 
aspectos do Regionalismo, enquanto definidor das identidades regionais. 
Segundo AMARAL (2002), o Regionalismo traz uma nova concepção de estado e das 
funções a ele associado. Isso implica em descentralização, ou seja, “retirar tarefas do 
centro estatal e consigná-las às entidades territoriais que o Estado cria para as receber, 
as entidades territoriais descentradas ou periféricas,” municipais e regionais”(p 148)”.  
A regionalização, portanto, enquanto ação governamental prática, a fim de desenvolver 
políticas públicas necessárias a sua reformulação, envolve desde a descentralização 
administrativa até a fluidez de dados e informações caracterizando ações estratégicas. 



De acordo com AMARAL (2002), “a regionalização é o processo através do qual “o 
estado se dota de auxiliares” a que atribui um determinado rol de funções 
administrativas, instituindo-os como verdadeiros agentes criados para a execução 
positiva da sua vontade política, sob a sua supervisão e controle hierárquico estritos” 
(CAMPOS, 2000. p.149). O processo de regionalização acontece por 

 
[...] critérios de eficácia e de racionalidade de implementação do poder 
político do Estado para reforçar, simultaneamente, a sua capacidade de 
penetração na sociedade, a lealdade e a confiança dos cidadãos para com as 
suas instituições e as suas políticas (AMARAL, 2002. P.150). 

 
Assim a regionalização, uma das vertentes do regionalismo, apresenta-se como a 
formação de entidades territoriais visando potencializar a administração e o 
desenvolvimento econômico.  Deste modo, pensar em processos de regionalização, 
implica em pensar o conceito de região e conseqüentemente de território considerando 
as relações de poder estabelecidas. 
Corrêa (1995) afirma, “a região é resultado da lei do desenvolvimento desigual e 
combinado, caracterizada pela sua inserção na divisão nacional, internacional do 
trabalho e pela associação de relações de produção distintas (p 45)”. Mas deve ser 
também construída intelectualmente, além da base sensorial. 
A formação dos “recortes regionais” segundo Haesbaert se caracteriza 
 

[...] pela interação sociedade-natureza; pelas relações sociais concretas, 
desiguais e contraditórias, que se travam no embate entre múltiplas classes 
sociais, com especial destaque para o papel das grandes empresas e do Estado, 
com suas iniciativas de “criação de regiões” (seja pelo planejamento regional 
deliberado, seja pela ação indireta através de investimentos e estímulos 
setoriais); e pelo jogo de representações espaciais e ideologias regionais que 
fomentam o reconhecimento ou mesmo a criação de regiões e movimentos 
políticos de base territorial-regional (HAESBAERT, 2005, p 4-5). 

  
Em 1946 o IBGE propôs a divisão do Brasil em Zonas Fisiográficas, utilizando os 
critérios basicamente físicos do quadro natural. Porém, Milton Santos anos após essa 
divisão propôs para a Bahia, como destaca CAMPOS (2000) a: divisão regional mais 
funcional e menos estática. Surge dessa maneira a divisão do Estado em nove “regiões 
urbanas”, ou seja, aqueles municípios que exercem influência sobre os demais, 
localizados, dentro do próprio Estado, sendo que essa influência se reflete  através do 
aparelhamento estatal e econômico existentes nesses municípios sedes, por assim dizer . 
Já em 1967 o IBGE introduziu o conceito de Microrregião Homogênea, dividindo 
assim, a Bahia em vinte e seis microrregiões. Essa divisão partiu do conceito de 
centralidade, com base na Teoria das Localidades Centrais de Cristaller, onde teve como 
objetivo conhecer as localidades centrais do Brasil. No que se refere a Salvador, então 
capital da Bahia, o estudo constatou entre outros: 

 
[...] uma alta concentração das atividades econômicas e de população em 
Salvador, implicando, portanto no enfraquecimento relativo dos centros 
intermediários regionais (CAMPOS, 2000. p.117). 

 
As regiões homogêneas, de acordo com o IBGE, são, portanto às áreas que integram, 
dentro dos próprios Estados, municípios com características físicas, sociais e 
econômicas de certa homogeneidade.  



Outra importante regionalização adotada pela Bahia, com a reforma administrativa, 
através da Lei nº 2321, de 1996, foi a divisão do estado em vinte e uma regiões 
administrativas, que segundo CAMPOS (2000) é conceituada como: 
 

[...] um espaço contínuo definido em função da cobertura da atuação do 
governo sobre o território, tendo como uma sede urbana que concentraria as 
agências e órgãos de atendimento nas diversas áreas de atuação 
governamental (educação, saúde, fisco, trânsito, segurança pública etc 
(CAMPOS, 2000. p.119). 

 
Essa divisão evidencia a atuação do Estado enquanto gestor do território, distribuindo os 
aparelhos estatais indispensáveis para a formação de novos pontos de influência, 
inseridos na rede maior que é o Estado.   
Ao longo das tentativas de planejamento governamental, como destaca, CAMPOS 
(2000) a Bahia adota o caráter mais abrangente nos interesses quanto a divisão 
territorial, introduz dessa maneira os conceitos de Regiões Econômicas e Regiões de 
Influência Urbana, que segundo o autor privilegiaram as diferentes realidades 
econômicas estabelecidas pela dinâmica dos investimentos públicos, além da iniciativa 
privada, no território Estadual. 
 
 
Territórios de Identidade e Políticas Públicas no Estado da Bahia 
      
Este artigo destina-se ainda, a contextualizar e refletir acerca do processo de 
regionalização do Estado da Bahia em Territórios de Identidade. Essa regionalização 
enfoca as ações governamentais, na medida em que converge para a base conceitual de 
região, pressupondo também análise de prerrogativas quanto ao conceito de território.  
Buscando, todavia, evidenciar práticas de regionalização, argumentações do agente 
regionalizador, e inconsistências nos discursos, estratégias de intervenções e alocação 
de recursos, uma vez que as desigualdades sócio-econômicas e a precarização na 
inclusão sócio-territorial na maioria das vezes é insuficiente, e os municípios são 
aglutinados de forma a melhor servir aos interesses do Estado.  
Desta forma, propõe-se uma análise que envolva além dos elementos já expostos, os 
critérios de regionalização, e a implantação de políticas públicas, considerando a região 
enquanto centro de forças que ultrapassam a dimensão dada pela sua existência de 
entidade governamental, e o Estado enquanto agente regionalizador que as cria para o 
seu serviço. 
A Bahia foi o Estado pioneiro na questão do planejamento do seu desenvolvimento 
econômico, contudo, o que observamos, foi um retrocesso na economia deste Estado, 
pois, os interesses políticos destoavam das necessidades e peculiaridades de cada lugar. 
O resultado foi um agravamento das diferenças socioeconômicas entre esses municípios 
e graves problemas de cunho social e econômico. 
Nesse sentido, será abordado a seguir, algumas inferências sobre o processo de 
territorialização da Bahia, cujo objetivo principal é minimizar as diferenças no cenário 
socioeconômico baiano e, com isso, promover uma política de participação mais 
igualitária e menos segregada. Nesse momento faz-se necessário adentrar na discussão 
termo território, pois, este retorna aos meios acadêmicos com grande força em plena era 
global contrapondo-se exatamente ao fato de que as fronteiras são rompidas e as 
distâncias estariam por assim dizer banalizando-se. 
Para Santos (2000), o conceito de território constitui-se, 



[...] chão da população, isto é, sua identidade, o fato e o sentimento de 
pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da 
residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele 
influi (SANTOS, 2000, p.96) 

 
Percebe-se na visão do autor, que o termo território aparece como cenários onde os 
sentimentos de pertencimento e/ou identidade estão atrelados ao que as pessoas sentem 
em relação aos territórios em que vivem. O território aqui é, portanto, o cenário de 
produção e reprodução do trabalho, das manipulações culturais, materiais e espirituais. 
Nessa mesma linha, Silva (2003 p. 118) afirma que: 
 

O território expressa, em determinado momento, um complexo e dinâmico 
conjunto de relações socioeconômicas, culturais e políticas, historicamente 
desenvolvidas e contextualmente espacializadas, incluindo a perspectiva 
ambiental. Em função das diferentes formas de combinação temporal e 
espacial das relações acima citadas, os territórios apresentam grande 
diversidade com fortes características identitárias e isto envolvendo 
diferentes escalas. Os territórios assim identificados tendem, potencialmente, 
a implementar laços de coesão e solidariedade.  

 
Após a definição de território na visão desses autores, far-se-á algumas abordagens 
sobre uma das mais recentes formas de regionalização do Estado da Bahia que são os 
Territórios de Identidade que teve como ponto principal o desenvolvimento territorial 
voltada para o desenvolvimento rural, uma vez que, “[...] a partir dos anos 90 constatou-
se uma crescente territorialização das questões ligadas à agricultura, englobando 
diferentes níveis, setores e escala [...]” (Silva, 2003, p. 188, 119). 
Em 2003 o governo brasileiro, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
iniciou a implantação de uma política nacional de apoio ao desenvolvimento sustentável 
dos territórios. Tal programa tem como objetivo contemplar ações centradas no apoio a 
uma dada territorialidade definida nos estados, através de uma fase inicial de 
mobilização, organização e capacitação de territórios e uma fase seguinte baseada na 
promoção da integração de políticas públicas e implementação. 
Atualmente, a Bahia, possui segundo a divisão feita pelo SEI – (Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia) e INCRA – (Instituto Nacional de Colonização 
Rural e Reforma Agrária), vinte e três territórios de Identidade, e cinco deles possuem 
apoio financeiro para executar a metodologia de referência e constatou-se que 11 
territórios ainda não possuem apoio financeiro para a execução dos projetos em pauta 
no tocante ao desenvolvimento territorial rural. Para tentar contemplar estes municípios 
que ainda não possuem esse apoio financeiro, várias discussões já estão sendo feitas no 
intuito de procurar contemplar os mesmos, abrindo possibilidades de o governo baiano 
financiar alguns projetos. Caso os recursos não contemplem os 11 municípios, existe a 
possibilidades de alguns destes receberem o apóio, mas daí, surgem outros 
questionamentos, pois, esta escolha mesmo sendo criteriosa pode conseqüentemente 
ocasionar disparidades ainda maiores entre os territórios. 
Vale ressaltar, que as discussões sobre a implementação dos Territórios de Identidade 
ainda está em andamento e que essa “nova” divisão territorial envolveu e continua 
envolvendo várias esferas públicas, contudo, a sociedade civil (a maior interessada) tem 
uma participação muito incipiente. A seguir mapas de regionalizações, que antecederam 
aos Territórios de Identidades: Regiões Administrativas e Regiões Econômicas. 

 
 
 



REGIÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA 
 
 

 
 
 
Fonte: SEI, 1973. 



ESTADO DA BAHIA - REGIÕES ECONÔMICAS 
 

 
 
 
Fonte: SEI, 1990-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DA BAHIA- TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE 
 

 
 
 
 
Fonte: SEI, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Considerações Finais 
 
As regiões apresentadas trazem um caráter global e o particular pelas determinações 
acerca da sua apropriação nos municípios obedecendo às regras estabelecidas pelo 
governo estadual, no sentido de ação e controle sobre o território. O desafio foi pensar 
sobre a região a partir da regionalização pautada nos territórios de identidade. Foi um 
exercício de visualização e reflexão dos estudos regionais, de modo a estabelecer 
conexões entre os processos de regionalização, a atuação do Estado enquanto agente 
regionalizador, na tentativa de compreender os processos de implementação, 
estruturação e funcionamento, assim como as diferenciações, critérios de exclusão e 
inclusão nos territórios, e identidade territorial. 
Ao longo do texto, foram elencados alguns contrapontos referentes ao processo de 
regionalização pelo qual passou o Brasil e especificamente a Bahia e também, procurou-
se abordar alguns dos motivos de fracasso dessas tentativas de se regionalizar tentando 
diminuir as disparidades entre as regiões brasileiras. Segundo Silva (2000, p.65): 
 

É importante lembrar que os problemas regionais brasileiros foram 
analisados na perspectiva da permanência de velhas questões e na 
introdução de mudanças. Uma das constatações do trabalho foi a de que com 
a ausência de uma vigorosa política nacional de desenvolvimento regional 
cresce o papel de outras escalas (estaduais, municipais e intermunicipais) na 
valorização dos temas regionais. 
 

Sobre a Bahia ele afirma, 
 

No caso do Estado da Bahia, isto se torna imprescindível com base nos 
seguintes aspectos:  
a) O território baiano é complexo, considerando sua grande diversidade. 
A Bahia, só como exemplo, com 564.692 Km2, é um pouco maior que a 
França e 25 vezes maior que o vizinho Estado de Sergipe e com uma 
população 7,32 vezes maior que a desse Estado. A Bahia apresenta, por 
conseguinte, um número expressivo de diversificadas regiões de caráter 
histórico, socioeconômico, cultural e político; 
b) A exemplo do Brasil, do qual pode-se dizer que o território baiano é 
um expressivo resumo histórico e geográfico, a Bahia apresenta grandes 
desequilíbrios socioeconômicos regionais mas com relevantes 
especificidades; 
c) Da mesma forma que o Brasil, mas com expressivas particularidades, 
o Estado da Bahia necessita definir uma sólida política estadual de 
desenvolvimento regional. (SILVA, 2003, p.65-66) 

 
Nessa perspectiva, Silva (2000) ainda diz, 
 

A mais importante constatação que deve ser feita é a de ressaltar que os 
desequilíbrios regionais brasileiros ainda são muito expressivos e cada vez 
mais associados, em diferentes escalas e intensidades, aos desequilíbrios 
sociais e ambientais e não mais somente aos desequilíbrios econômicos. 
Esses desequilíbrios afetam fortemente a dinâmica dos indicadores 
econômicos, sociais e ambientais do País como um todo, especialmente 
quando colocados no contexto internacional. (SILVA, 2000, p.50) 
 

Em 1966, o Estado da Bahia foi dividido em 21 regiões administrativas que tinha como 
objetivo a descentralização das atividades e serviços das secretárias. Elas atuavam com 
unidades administrativas “polivalentes”, como destaca CAMPOS (2000), localizadas 
nas cidades-sedes. 



Observa-se a divisão em 15 regiões no Estado da Bahia quando se refere ao mapa das 
regiões econômicas. Nessa regionalização, a SEI caracterizou a situação daquele 
momento com vistas as potencialidades econômicas regionais, como também, procurou-
se identificar os focos dinâmicos de desenvolvimento e as áreas problemas com suas 
respectivas causas. Segundo a SEI:  
 

• Os focos dinâmicos da economia do Estado da Bahia são a Microrregião de 
Salvador, o Litoral, inclusive Salvador, e as regiões sob a influência de Juazeiro, 
Vitória da Conquista, Barreiras, Irecê, Guanambi. 

Ainda nesses estudos, observou-se que a Microrregião de Salvador, deverá reter maiores 
investimentos por conta do setor industrial, frente as suas vantagens comparativas em 
relação as outras regiões do Estado. 
Em 2003, começa a ser gerida uma “nova” forma de regionalização onde foram 
convidados a participar desta, os gestores municipais, os movimentos sociais, a 
sociedade civil organizada, entre outros interessados, para discutir os limites territoriais 
dos futuros territórios de identidade através das peculiaridades locais e identidade em 
comum. Essa possível regionalização tem como principal objetivo as acentuadas 
discrepâncias socioeconômicas que os municípios apresentam dentro do próprio Estado. 
Os territórios de identidade até o presente momento têm demonstrado uma lógica 
semelhante às regionalizações anteriores propostas para  o Brasil de modo geral, e a 
Bahia em particular, porém, não através dos limites espaciais, mas sim da concentração 
de investimentos nos municípios-sedes.  
Estes, portanto, continuam em posição de destaque frente ao cenário estadual e 
nacional, enquanto os demais, continuam na opacidade socioeconômica da dinâmica 
territorial na qual encontram-se inseridos. 
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