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REFLEXÕES SOBRE A REGIÃO 
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O “termo” região, no seu uso corrente – e mesmo acadêmico - obedece a diferentes 

significados. Pode ser usado tanto para a diferenciação de áreas, quanto para a repartição 

ou divisão da superfície terrestre. A cada recorte espacial pode ser dado o nome de uma 

característica física ou humana que se destaca na paisagem ou simboliza aquela área, por 

exemplo, a região do Vale do Aço, associada à produção siderúrgica na tríade Ipatinga, 

Timóteo e Coronel Fabriciano; ou a região da Chapada Diamantina, caracterizada pelas 

formações metassedimentares esculpidas pela erosão. É muito freqüente, também, dar ao 

“termo” o sentido de localização e extensão para qualificar a área de abrangência de uma 

cidade, ou de uma indústria, envolvendo, nesse caso, a noção de limite. 

O “termo” região pode assumir um papel metafórico, ou seja, de agente, de sujeito da 

ação, como a “região que produz” ou a “região que trabalha”, como se o conceito abstrato 

executasse, de fato, ações sociais. Porém, o sentido político-administrativo tornou-se o mais 

comum, identificando a região com a divisão territorial consagrada para a gestão pública. 

Pode ser a nação, os estados e os municípios ou um conjunto ou subconjunto de cada uma 

dessas unidades territoriais. 

Nota-se, nessas breves observações preliminares, como o conceito região é 

abrangente e coberto de diferentes significados. A intenção desse artigo é destacar algumas 

das reflexões contemporâneas do pensamento geográfico, que utilizaram o conceito de 

região como objeto de estudo e, conseqüentemente, como pressuposto na sua construção 

metodológica. 

Não é uma tarefa simples, pois o termo assume diferentes formas na atualidade, e 

está intrinsecamente associado a métodos e ponto de vistas distintos, o que torna a tarefa 

árdua, mas não menos instigante. 

Não seria exagero afirmar que a discussão teórica sobre a categoria região implica a 

própria reflexão sobre a identidade da Geografia. Portanto, se faz necessário uma 

brevíssima apresentação à cerca da noção de região, ao longo da história do pensamento 

geográfico. 
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A palavra região deriva do latim regere, palavra composta pelo radical reg que deu 

origem a outras palavras como regência, regente e regra. Na Roma antiga era usado no 

sentido de área administrativa e na Idade Média assumiu o significado de uma área de 

alcance do feudo. Com o surgimento dos Estados Nacionais ocorre a retomada do conceito 

regional na Antiguidade Clássica, descritivo e histórico. (Gomes, 1995, p. 50). 

Na Alemanha moderna, através de Ritter e Humboldt, inicia-se o processo de 

sistematização da disciplina, e a categoria região surge como um conceito da ciência 

geográfica. Posteriormente, ascende na produção do conhecimento geográfico, a escola 

francesa (no final do século XIX), enfatizando a discussão em torno da região geográfica, 

destacando as “monografias regionais”. Depois da Segunda Grande Guerra, expande-se, 

sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, as técnicas quantitativas de análise regional 

(Lencioni, 1999, p. 187-204), criando uma expectativa de um maior rigor cientifico ao tratar o 

espaço e a região. 

Para contrapor os anseios de rigor e objetividade do pós-guerra, surgem por volta 

dos anos 60 e 70, os estudos da “percepção ambiental”, que encaminharam o conceito de 

região para o campo da fenomenologia, dando ênfase à carga subjetiva, individual, na 

percepção do espaço regional. Concomitantemente com o levante da “percepção 

ambiental”, aparece a denominada “geografia crítica” que sob forte influência do marxismo, 

impôs ao conhecimento regional uma concepção mais política, associada às transformações 

diferenciais do espaço. 

 A região é, portanto, uma categoria central na evolução do pensamento geográfico. 

Será que ainda hoje a região tem um papel relevante na reflexão geográfica? Segundo 

Castro (1997, 2002), Gomes (1995) e Lencioni (1999) a região veio perdendo espaço na 

geografia, sobretudo, após a crise da geografia clássica, que tinha no conceito região seu 

objeto principal de estudo, e a ascensão da geografia crítica. 

 As mudanças epistemológicas desenvolvidas pela corrente “crítica” na geografia 

ressaltaram a importância de se criar um objeto da geografia (assim como na ciência 

moderna), e um discurso próprio da disciplina, sua base teórica. A reformulação de sua 

epistemologia aconteceu pautada, sobretudo, no conceito de espaço, uma categoria de 

caráter mais universal, que desse conta do mundo “concreto”, da totalidade das relações 

sócio-espaciais. Assim, às singularidades, às particularidades relacionadas com o conceito 

de região, começam a perder a importância que tinha na modernidade. O desenvolvimento 

teórico sobre a região chegou a ser considerado como de relevância menor, em favor de 

uma categoria mais universalizante, o espaço, que passaria a sintetizar os anseios da 

pesquisa geográfica (Castro, 1997, p. 57). 
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Segundo Lencioni (1999, p. 201), o termo região tornou-se obscuro graças a quatro 

fatores fundamentais. O primeiro diz respeito ao discurso sobre a possível homogeneização 

do mundo, cada vez mais “globalizado”, onde o espaço aparenta uma certa homogeneidade 

e as regiões parecem diluídas. Contudo, o tempo acelerado do mundo globalizado acentua 

a diferenciação entre os eventos aumentando as fragmentações do espaço e as fissuras da 

sua “pretensa” homogeneidade. O espaço compartimentado tem nas regiões e nos lugares 

a sua resistência à homogeneização. 

O segundo fator diz respeito à relação intrínseca entre a região e o planejamento. 

Associa-se o insucesso dos planos de desenvolvimento regional no país a um descrédito do 

próprio conceito de região. A partir do momento em que os planos regionais adotados pelo 

Estado começaram a serem contestados pela opinião pública, ou mesmo desacreditados, a 

abordagem regional que sustentava esses planos passou a ser também colocada em 

cheque. Entretanto, o que ocorreu foi a instrumentalização política do conceito de região 

pelo Estado e o seu uso indiscriminado como forma de legitimação. Fato que não invalida e 

nem impede uma reflexão teórica sobre a região, pelo contrario, ela é necessária para que 

os novos processos de gestão e de planejamento possam, inclusive, receber instrumentos 

teóricos de qualidade, fortalecendo sua estrutura metodológica e sua prática. Em terceiro 

lugar, Lencioni (1999, p. 202) cita a monotonia dos estudos regionais, que se transformaram 

numa análise meramente descritiva, ficando repetitivos e enfadonhos. 

E, finalmente, o quarto fator ocorre, segundo a autora, quando a Geografia passa a 

ser considerada uma ciência social, fazendo da natureza e da sociedade dois “fenômenos” 

independentes. A região geográfica – na perspectiva da escola francesa, o lugar onde se 

encontram e interagem os fenômenos físicos e sociais – perde sua importância analítica 

central. Reforça-se, assim, a segmentação entre a geografia física e a geografia humana e a 

categoria região perde a sua importância para outras, como o território e o lugar. 

 Embora, reconheça-se que a região já não ocupa o mesmo papel que na 

modernidade, ela ainda é um conceito importante para a compreensão do mundo atual, 

tornando-se latente as desigualdades regionais, os desníveis sociais a elas incorporados, e 

também, para o desenvolvimento do saber geográfico. O seu possível descrédito, no cerne 

da Geografia, só aumenta a responsabilidade de descobrir e até mesmo construir novos 

conteúdos para a categoria região condizente com os anseios da contemporaneidade. 

 O geógrafo Milton Santos, sem duvida, o nome mais expoente da Geografia crítica 

no Brasil, e também um pensador contemporâneo, elaborou em seus estudos algumas 

reflexões a cerca da região, muito embora, este conceito não ocupasse um lugar privilegiado 

em sua obra, sua contribuição não se tornou menos relevante. 
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 Segundo Santos, a região seria um espaço de conveniência, funcional, de 

determinadas ações da sociedade global, reproduzidas num dado momento histórico 

(Santos, 1985, p. 66). A região, neste contexto, segundo Santos, assume: 

Importante papel nos dias atuais, com a finalidade de compreender as diferentes 

maneiras de um mesmo modo de produção se reproduzir em distintas regiões do 

globo, dadas suas especificidades. A região torna-se uma importante categoria de 

analise, importante para que se possa captar a maneira como uma mesma forma de 

produzir se realiza em partes especificas do planeta ou dentro de um país, 

associando a nova dinâmica as condições preexistentes (Santos, 1997, p. 47). 

É por isso que o autor denomina as regiões de lugares funcionais do todo (Santos, 

1985, p. 68), subespaços do capital hegemônico, onde suas características e ações provem 

de uma realidade externa, dependente do movimento econômico mundial. Compreender a 

região, então, significaria aprender a espacialidade que o modo de produção adquire na sua 

inserção na divisão internacional do trabalho. 

A região, com sua especificidade configura-se conforme Santos (1985, p. 67): “como 

o resultado das possibilidades ligadas a uma certa presença, nela, de capitais fixos 

exercendo determinado papel ou determinadas funções técnicas e das condições de seu 

funcionamento econômico”, fornecidas por uma serie de relações, redes políticas, 

econômicas e geográficas. 

“Os fixos não são apenas formas”, eles são dotados de conteúdos, fornecidos 

principalmente, pelos atores, firmas, instituições nacionais ou multinacionais que configuram 

suas lógicas, suas necessidades produtivas, suas organizações internas. Esses capitais 

fixos podem ocupar a mesma região no espaço, o que não necessariamente significa uma 

convivência “harmoniosa” entre eles, a não ser quando fazem parte de uma mesma 

associação, de um mesmo conglomerado (Santos, 1985, p. 68). 

Por outro lado, as instituições e firmas devem ser consideradas não apenas por sua 

lógica interna de produção, mas também pela sua capacidade de gerar a circulação de 

mercadorias. “A articulação entre diversas frações do território se opera exatamente através 

dos fluxos que são criados em função das atividades, da população e da herança espacial” 

(Santos, 1985, p. 72). O importante é reconhecer as articulações entre as regiões, 

fornecidas por suas variáveis e por seus processos, variáveis estas que podem ser: 

intensidade e qualidade dos fluxos, tipos de tecnologia, relações de trabalho, necessidade 

de consumo entre outras, concebendo a interdependência dessas relações internas e 

externas (Santos, 1997a, p. 48). 
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Analisar uma região significa compreender o seu processo histórico, sua sucessão 

de formas e fluxos que se transformam cada vez em mais em alta velocidade, dando a sua 

estrutura interna um conteúdo compatível com a sua inserção no período técnico-científico e 

informacional. 

As condições atuais fazem com que as regiões se transformem continuamente, 

legando, portanto, uma menor duração ao edifício regional. Mas isso não suprime a 

região, apenas ela muda de conteúdo. A espessura do acontecer é aumentada, 

diante do maior numero de eventos por unidade de espaço e por unidade de tempo. 

A região continua a existir, mas com um nível de complexidade jamais visto pelo 

homem (Santos, 1997b, p. 197). 

O desenvolvimento do conceito de região em Milton Santos passou por alguma 

criticas, porém salvo algumas exceções, a maioria preocupou-se apenas com a sua 

“suposta” adesão ao marxismo, e pouco com o conceito propriamente dito. 

As criticas mais relevante partiram de geógrafos contemporâneos que se 

debruçaram especificamente sobre a região e suas relações com a Geografia. Destacam-se, 

em função da relevância de suas análises: Iná Elias de Castro, Paulo César Gomes e 

Sandra Lencioni. 

Castro (2002) sugere algumas preposições sobre o conceito de região elaborado por 

Santos, apontando, alguns problemas. Quando a região passa a ter um significado que é 

imposto pelo alto, “determinado” pelo movimento mais amplo do espaço, sobretudo, pelo 

modo de produção capitalista, ocorre “... uma impossibilidade ontológica de qualquer nível 

explicativo do recorte regional. Nesse caso não é possível falar numa natureza do fenômeno 

regional” (Castro, 2002, p. 3). A região representa o modo de produção predominante, 

constituindo assim, numa unidade inseparável do processo histórico de produção. 

Quando o conteúdo do fenômeno regional se torna instável, subordinado aos 

movimentos do processo de “globalização” segundo as suas necessidades funcionais, 

transforma-se num fenômeno efêmero, em constante transformação, subordinado as 

exigências externas, a sua operacionalidade e seu vigor analítico se anulam (Castro 2002). 

A crítica de Castro apontou para uma falta de uma coerência interna da própria 

região nos estudos de Milton Santos que possibilitasse uma formação regional vinda do seu 

interior. Castro reivindica uma “certa” autonomia em relação as “determinações” externas, 

características próprias de cada região que fornecessem sentido a ela, uma identidade 

territorial. 

Porém, Milton Santos procurou através do conceito de formação socioespacial dar 

territorialidade a região, dar identidade a ela, e mostrar sua importância nos dias atuais 
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resgatando a importância das relações entre o modo de produção e sua espacialidade, onde 

emergem singularidades expressas pelos territórios, pelas regiões e pelos lugares. As 

formações socioespaciais seriam, contudo, a “geografização” do modo de produção, o 

contato da História (o modo de produção) e a Geografia (o modo de produção 

territorializado). 

Castro não buscou estabelecer um conteúdo especifico para a região, procurou 

apontar alguns caminhos para se pensar a região. A complexidade do mundo 

contemporâneo assentado cada vez mais numa articulação do particular com o geral e do 

geral com o particular reforçam a relevância da identidade regional, do espaço, do cotidiano, 

do vivido, da participação e mobilização social, da administração publica definindo novas 

questões e novas metodologias para a escala dos fenômenos regionais (Castro, 1997, 

2002). 

A região para Castro está fortemente vinculada à identidade territorial, a ligação 

subjetiva que as pessoas tem com o seu território e que o tornam diferentes dos demais, 

cabe realçar, também, a importância política do recorte regional, dos movimentos de 

resistências culturais e sociais. 

Gomes (1995) compartilha da crítica a região marxista, especificamente a elaborada 

por Milton Santos, destacada por Castro, e acrescenta que sua valorização em demasia dos 

processos externos e do modo de produção capitalista levou-o a romper com as 

possibilidades da diversidade cultural, política e histórica de cada região. 

 Gomes também aponta que “do enxerto dos instrumentos teóricos do materialismo 

dialético não surgiu um conceito de região efetivamente operacional e, muitas vezes, a idéia 

evolucionista e mecanicista predominou revestida de um vocabulário marxista” (Gomes, 

1995, p. 66). Muito embora, o próprio Milton Santos (1982) estabelecesse uma critica 

rigorosa a influência marxista na geografia, condenando também, o “enxerto” de categorias 

marxianas a reflexão geográfica, segundo ele: “não basta jogar com categorias marxistas de 

forma dogmática como se os fatos, ontem ou hoje, se pudessem dar de uma vez por todas” 

(Santos, 1982, p. 133). A elaboração de conceitos e das categorias analíticas só se realiza a 

partir de uma referência histórica, caso o contrário, corre-se o risco de banalizar o real. A 

geografia deve buscar o trabalho teórico-empírico para não se tornar refém de conceitos 

congelados (Santos, 1982). 

Gomes, assim como Castro, destaca a importância de se refletir sobre a região a 

partir de uma visão política de base territorial. As transformações do mundo não levaram há 

uma homogeneização do espaço, pelo contrario, reforçou as identidades culturais, políticas 

e religiosas, vide o mundo árabe (Gomes, 1995). Na região coloca-se em jogo uma 

comunidade de interesses que se identificam com uma determinada área, sempre evocando 
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os limites de autonomia que ela possui frente a um poder externo, essa inter relação às 

vezes conflituosa é essencial para tornar claro “o fundamento político, de controle e gestão 

de um território” (Gomes, 1995, p. 73). 

Tanto Castro quanto Gomes realçaram a relevância dos aspectos políticos e 

territoriais da região na contemporaneidade, contribuindo para uma revalorização dos 

estudos regionais na Geografia. Mas parece que Haesbaert (1996) foi quem conseguiu 

mostrar mais apuradamente as conexões existentes entre o modo de produção e a 

identidade regional. Em seu estudo sobre a migração dos sulistas para o Oeste baiano 

influenciados, sobremodo, pela modernização econômica, via complexo industrial da soja, 

Haesbaert apresenta os aspectos conflitivos gerados pela modernização na região. 

Ao mesmo tempo em que os sulistas levaram sua cultura para o Oeste baiano, numa 

espécie de nova colonização, mudando as características sócio-espaciais da região, houve 

necessidade de destaque dos laços de identidade com o território nordestino, o que torna 

desde o começo a situação ambígua e conflitiva. A tentativa de transformação da identidade 

regional tem um objetivo, legitimar um novo recorte político-administrativo que forneça 

autonomia, principalmente, para os sulistas (Haesbaert, 1996). 

O processo de ocupação dos sulistas na região levando consigo sua cultura, sua 

técnica e sua identidade aceleraram o processo de “desterritotorialização” e a criação de 

“espaços fora do lugar” que representam uma identidade territorial diversa da que ali se 

mantinha. A “reteriorização” da região é ordenada pelos sulistas, quase sempre com o apoio 

da elite local, que tentam transplantar os costumes e a própria paisagem do sul para a 

região (Haesbaert, 1996). 

A grande dificuldade regional do Oeste baiano é sem duvida a questão do resgate da 

identidade regional como fator político, conseguir agregar sulistas “modernizadores” e 

nordestinos, caboclos “atrasados”, “soldar ideologicamente (...) o que está objetiva e 

hierarquicamente separado” (Haesbaert, 1996, p. 403). 

Haesbaert encerra seu texto com uma possível saída para se entender não só o 

ocorrido no Oeste baiano, chamado também de “Novo” Nordeste, mas também para uma 

alternativa metodológica para se compreender a dinâmica regional. 

Para entender o “Novo” Nordeste, por exemplo, verificamos que não basta analisar 

seu atrelamento às redes econômicas transnacionais vinculadas aos complexos 

agroindustriais e ao capital financeiro (...). É necessário também, em outro nível, 

compreender a territorialização de grupos cuja base cultural distinta, como de muitos 

sulistas ou “gaúchos”, implica uma disputa não apenas pela hegemonia no sentido 

político-econômico, mas também no sentido simbólico-cultural, na conformação de 
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novas/velhas identidades territoriais. A única via que podemos explicar um espaço 

tão complexo como o “Novo” Nordeste é através desse entrecruzamento entre o 

global e o local, as redes e as fronteiras, os recortes geométricos e as formas 

irregulares, os ritmos lentos e a comunicação instantânea, o moderno e o 

tradicional...”(Haesbaert, 1996, p. 413). 

A inter relação entre as idéias de cunho mais marxistas elaboradas por Milton Santos 

e as de caráter político cultural apresentado por Castro e Gomes encontram uma 

intercessão em Haesbaert, uma síntese do que poderia ser um novo enfoque regional. 

Porém, uma questão que ainda incomoda a geografia e os estudos sobre sua 

epistemologia e método, é o suposto descaso com a questão ambiental presente também, 

nos conceitos e estudos regionais. 

Lencioni (1999) indica uma falta de perspectiva ambiental nas abordagens regionais, 

principalmente, marxistas. Segundo a autora, essa lacuna trouxe grandes dificuldades para 

os geógrafos na difícil tarefa de construir, teoricamente, uma conexão entre a geografia 

física e a geografia humana anteriormente estabelecida na modernidade. 

Santos (1978) não desconhece o quanto tem sido prejudicial essa visão dualista 

separando a historia humana da história da natureza. Apesar dele mesmo evocar a natureza 

como social fruto da construção humana, muitas vezes ele deixou se levar por esse 

dualismo. Não só Milton Santos, mas também, a grande maioria das reflexões sobre a 

região na contemporaneidade, não atribuiu a relevância devida à questão ambiental, mesmo 

chamando atenção, como Milton Santos, para a crescente artificialização da natureza, 

resultante das transformações impostas a ela pela pelo desenvolvimento do capitalismo. 

Hissa (2002) não foge dessa difícil temática. Segundo ele a região é uma instancia 

cultural, ainda que a natureza esteja presente instigando a interpretação humana sobre a 

região. A região é constituída de relações, de interpenetrações de dinâmicas, onde a 

dinâmica da natureza não tem o mesmo caráter das dinâmicas sociais, estima-se que os 

aspectos sociais não correspondem necessariamente aos aspectos naturais, físicos e 

biológicos. Porém, os processos estão interconectados, as dinâmicas se interpenetram, e na 

contemporaneidade não se consegue mais distingui-las, o que é natural do que é social, a 

própria natureza passa a ser concebida como homem e o homem como natureza. A região 

passa a ser compreendida como uma conexão indissociável entre a diversidade natural e o 

social, “combinação de processos relativos à natureza, à sociedade e às suas relações 

constrói o espaço regional – ou a região –” (Hissa, 2002, p. 275). 

A reflexão a cerca da região torna-se cada vez mais complexa e não menos 

importante. O fenômeno regional hoje está presente cada vez que se percebe a 
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fragmentação dos territórios, os conflitos étnicos e religiosos dentro dos países, e até 

mesmo a configuração dos mega blocos regionais. Não há como desconhecer também, a 

importância das grandes aglomerações metropolitanas, não sem razão chamadas de 

regiões metropolitanas. O conteúdo do conceito se torna complexo, as vezes ambíguo, onde 

não se sabe ao certo em que escala, seja ela matemática ou fenomenológica, ela deve ser 

compreendida. 

A dificuldade na reconstrução teórica, certamente, impõe uma revisão das antigas e 

das novas perspectivas da análise regional. Esse breve artigo, que ressalta apenas alguns 

textos referentes à temática, tem o intuito de instigar essa grandiosa tarefa de se repensar a 

região na contemporaneidade. 

REFERÊNCIAS 
CASTRO, I. E. de. A Região como Problema para Milton Santos. In: El ciudadano, la globalización y la 
geografia. Homenaje a Milton Santos. Scripta Nova. Revista electrónica de geografia y ciencias sociales, 
Universidad de Barcelona, vol. 4, número 124, 2002. p. 1-6. 

CASTRO, I. E. de. Problemas e alternativas metodológicas para a região e para o lugar. In: SOUZA, M, A. et al 
(Org). Natureza e sociedade hoje: uma leitura geográfica. São Paulo: Hucitec/Anpur, 1997, p. 56-63. 

GOMES, P. C. da C. O Conceito de Região e sua Discussão. In: CASTRO, E. de et al (Orgs). Geografia: 
conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, pág. 49-76. 1995. 

HAESBAERT, R. “Gaúchos” e baianos no “novo” nordeste: entre a globalização econômica e a reinvenção das 
identidades territoriais. In: CASTRO, I, E.; GOMES, P, C, C.; CORREA, R, L. (Orgs) Brasil: questões atuais da 
reorganização do território. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1996. p. 367-415. 

HISSA, C. E. V. A Mobilidade das Fronteiras: inserções da geografia na crise da modernidade. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2002. (Coleção Humanitas). 

LENCIONI, S. Região e Geografia. São Paulo: EDUSP, 1999. 

SANTOS, M. A natureza do Espaço: Técnica e Tempo – Razão e Emoção. São Paulo: Hucitec, 1997b. 

SANTOS, M. Alguns Problemas Atuais da Contribuição Marxista a Geografia. In: Santos, M (org). Novos rumos 
da geografia brasileira. São Paulo: Hucitec, 1982. p. 131-139.  

SANTOS, M. Espaço e Método. São Paulo: Nobel, 1985.  

SANTOS, M. Metamorfoses do Espaço Habitado. São Paulo: Hucitec, 1997a. 

SANTOS, M. Por uma Geografia Nova: da crítica a geografia a geografia crítica. São Paulo: Hucitec, 1978. 

                                                                                                                                                                              

 

 2477


	Para contrapor os anseios de rigor e objetividade do pós-guerra, surgem por volta dos anos 60 e 70, os estudos da “percepção ambiental”, que encaminharam o conceito de região para o campo da fenomenologia, dando ênfase à carga subjetiva, individual, na percepção do espaço regional. Concomitantemente com o levante da “percepção ambiental”, aparece a denominada “geografia crítica” que sob forte influência do marxismo, impôs ao conhecimento regional uma concepção mais política, associada às transformações diferenciais do espaço. 

