
A REGIÃO COMO FENÔMENO EMINENTEMENTE GEOGRÁFICO: QUESTÕES PARA O DEBATE 
ACADÊMICO 

 
 

Ricardo Bahia Rios 
Doutorando em Geografia pela Universidade Federal da Bahia – Brasil 

Professor do Instituto Federal da Bahia – Brasil 
E-mail: ricardorios@ifba.edu.br 

 

 

RESUMO: Entendida como fenômeno geográfico, a região é palco de complexas relações sociais, 
econômicas, culturais, ambientais etc., que se entrelaçam em meio à uniformização dessas variáveis 
geográficas sobre a área estudada. Nesse contexto, o estudo regional emerge como possibilidade de 
compreensão da estrutura, da dinâmica e da organização da sociedade sobre o espaço, contribuindo 
para a identificação das fragilidades e potencialidades de determinada região. Este artigo tem como 
objetivo levantar algumas considerações sobre o conceito de região e a importância dos estudos 
regionais para a Geografia. 
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INTRODUÇÃO 

 

Entender a lógica e a dinâmica de uma região significa compreender como a sociedade nela se 
reproduz e se organiza em diferentes momentos da história, mediante suas necessidades de 
sobrevivência. Dessa forma, para a geografia, o estudo regional emerge como possibilidade de 
compreensão da estrutura, da dinâmica e da organização da sociedade sobre o espaço, pois é 
necessário construir uma visão da realidade para que seja possível identificar as fragilidades e 
potencialidades de determinada região. 

Assim, interpretar uma região a tal ponto de construir bases teórico-conceitual-metodológicas 
capazes de defini-la no contexto das grandes transformações sócio-espaciais ocorridas no mundo 
contemporâneo constitui-se em uma tarefa complexa, pois estudar uma região significa mergulhar num 
mar de complexidade que “indica a via geográfica para a compreensão das relações do homem com a 
natureza”. (BEZZI, 2004, p. 13). Podemos observar que nessa complexidade, no atual período da 
história, as regiões aparecem com versões distintas da mundialização, em virtude dos reflexos dos 
atores globais sobre o local e vice-versa (SANTOS, 2008).  

O espaço regional deve ser entendido sobre o olhar da complexidade do mundo atual (BEZZI, 
2004), pois “a região é uma categoria de análise que permite apreender como uma mesma forma de 
produzir ocorre em diversas partes do globo, reproduzindo de acordo com suas especificidades 
regionais (BEZZI, 2004, p. 183). Desse modo, o conhecimento da organização regional “permite 
conhecer a região como sucessão de estruturas e processos que, ao se modificarem no tempo, alteram 
as funções das formas passadas, recriando e criando as novas formas regionais” (BEZZI, 2004, p. 20). 
Esses processos de recriação e criação englobam uma gama de variáveis que se articulam e 
caracterizam um mundo em permanente transformação e que necessitam ser estudados de maneira a 
fornecerem elementos significantes para a compreensão do mesmo.  

 



O CONCEITO DE REGIÃO NA GEOGRAFIA 

 

O conceito de região possui um papel de relevo dentro da ciência geográfica. Essa assertiva 
fica nítida quando, resumidamente, aferimos que a mesma revela o caráter holístico de conhecimento 
das relações existentes sobre o espaço geográfico (KAYSER, 1980, HAESBAERT, 1999, CORRÊA, 
2002, BEZZI, 2004), o que induz concluir que o entendimento do conceito é fundamental “para 
compreender o caráter distinto da geografia no âmbito das ciências humanas, indicando a via 
geográfica de conhecimento da sociedade, quer dizer, das relações entre natureza e história” 
(CORRÊA, 2002, p.5). Corroborando com essa especificidade, Kayser (1980) argumenta que a região 
é um objeto fundamental para os estudos geográficos, sendo a mesma “de qualquer forma um 
fenômeno geográfico” (KAYSER, 1980, p. 279) de definição complexa, em virtude das suas próprias 
relações com o ambiente em sua volta. 

Embora os autores supracitados revelem que a região constitui-se num conceito 
eminentemente geográfico, presente ao longo da evolução do pensamento geográfico, o conceito e os 
diferentes métodos de investigação regional não permaneceram restritos à pesquisa geográfica, muito 
pelo contrário: 

 
[...] o tema é instrumento de análise e operacionalização também por técnicos e cientistas 
não geógrafos, o que acentua seu caráter multidisciplinar. Além do interesse e das 
investigações dos técnicos envolvidos no planejamento regional, inúmeras pesquisas são 
desenvolvidas por diferentes cientistas sociais, preocupados com manifestações regionais 
[...] embora os geógrafos tenham feito muito para desenvolver idéias e métodos regionais, o 
conceito nunca ficou confinado à Geografia. Ultimamente foi adotado e aperfeiçoado por um 
grande número de ciências afins, como a Economia, a Sociologia, a Arquitetura, o 
Urbanismo, a História, a Demografia, entre outras, nas quais a distribuição espacial dos 
fenômenos é importante (BEZZI, 2004, p. 18). 

 
A particularidade de estudar uma região, embora se desenvolva com maior veemência dentro 

da geografia, a ponto do conceito ser considerado como peça-chave para o desenvolvimento das 
pesquisas geográficas em determinados momentos “a preocupação com essa temática passou por 
fases de interesse e desinteresse, o que abriu espaço para que fosse tratada por especialistas 
diversos, alguns, como Dennison apud Santos (1988, p. 23), chegam a declarar: "nosso objeto seria 
melhor estudado por outros ... "” (BEZZI, 2004, p. 18 (grifo da autora)).  

A temática, na atualidade, vem despertando o interesse de vários geógrafos, que, preocupados 
em compreender a problemática da questão regional frente aos reflexos da globalização, buscam 
dentro da mesma resposta para esses rebatimentos, Gilbert (1988, p.208) apud Haesbaert (1999, p.17) 
revela enfaticamente que: 

 
[...] os geógrafos estão redescobrindo o estudo do específico. [...] a geografia está 
começando a ver aqueles sistemas e estruturas [aos quais estava inteiramente dedicada] 
como localizações e a reexaminar a especificidade dos lugares. [...] Esse interesse renovado 
pelo específico faz ressurgir alguns dos conceitos dos estudos regionais e pode assim ser 
interpretado como um retorno à corologia. Entretanto, devemos considerar [...] que a 
geografia regional praticada desde a metade da década de 1970 é uma nova geografia 
regional. 

 
Para Haesbaert (1999), essa nova geografia regional reaparece no cenário acadêmico 

revigorada, não só dentro das ciências sociais. Para o autor, o debate se fortalece a partir da 
multiplicação dos regionalismos, identidades regionais e de novas/velhas desigualdades, o que acaba 
revigorando o interesse pelas especificidades que marcam o espaço geográfico nos mais diversos 
pontos do planeta, a partir da heterogeneidade e da fragmentação que proporcionam a recriação da 
diferença e das desigualdades espaciais nas diversas escalas. 



Nessa perspectiva, “estudar uma região significa penetrar num mar de relações, formas, 
funções, organizações, estruturas etc., com seus mais distintos níveis de interação e contradição” 
(SANTOS, 2008, p. 46). Sendo assim, Oliveira (1981) corrobora afirmando que 

 
Uma região seria, em suma, o espaço onde se imbricam dialeticamente uma forma especial 
de reprodução do capital, e por conseqüência uma forma especial de luta de classes, onde o 
econômico e o político se fusionam e assumem uma forma especial de aparecer no produto 
social e nos pressupostos da reposição (OLIVEIRA, 1981, p. 27). 

 

Essa definição revela que o autor reconhece a existência de espaços econômico-político-
sociais, onde a ação do capital rege as leis de produção e reprodução, dessa forma diferenciando uma 
região da outra e até mesmo produzindo espaço diferenciado dentro da mesma, em função das 
diferenciações especulativas do capital produtivo, que por vez, sucessivamente, conformariam distintas 
regiões (BEZZI, 2004). De certa forma,  

 
Tais afirmações nos conduzem a refletir sobre a importância de se compreender as 
diferentes geografizações das variáveis que "geram" uma região. Sabe-se que o modo de 
produzir é uma das principais variáveis e permite a formação dos distintos recortes regionais. 
Assim, é fundamental entender a região por sua história, de seus funcionamentos 
específicos, de suas relações, pelo seu arranjo particular, sempre em movimento (BEZZI, 
2004, p. 193).  
 

Nessa perspectiva, Santos (2008) revela que para entender uma região, atualmente, faz-se 
necessário um estudo aprofundado, que vai desde a gênese (periodização como fator de 
entendimento) até as instituições, as firmas, as formas, as estruturas e os processos que irão auxiliar o 
entendimento das transformações e, consequentemente, a apreensão da realidade, ou seja, da 
dinâmica espacial. Assim, a "região é o lócus de determinadas funções da sociedade total em um 
momento dado" (SANTOS, 1985, p.66).  

Desta forma, compreender a região como distintas versões da globalização torna-se numa 
importante categoria de análise, na qual, a partir dos fenômenos externos, redefine-se, ou seja, uma 
região seria produto das relações internas e externas ao seu ambiente, um reflexo das suas relações 
com o ambiente externo e/ou interno (SANTOS, 2008). 

 

REGIÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

Examinar as condições de desenvolvimento de uma região significa possuir uma visão ampla 
sobre a natureza da própria região e de sua dinâmica, pois, na atualidade, as regiões representam 
importantes “caixas de ressonância” dos problemas econômicos e sociais de cada país. 

Desta forma, faz-se necessário explicitar a ideia de desenvolvimento que norteia este ensaio. 
Souza (2008) argumenta que desde a década de 1950 a preocupação com a noção de 
desenvolvimento desencadeou uma construção ideológica no meio acadêmico em volta do conceito, 
que, por vez, resultou na publicação de milhares de artigos, livros etc., porém observa que no seio 
dessas discussões o que predominou foi a noção de desenvolvimento econômico, ou seja, na sua 
essência a combinação de dois fatores: crescimento econômico e modernização tecnológica. 

Entretanto, em relação ao conceito de desenvolvimento, entende-se o sentido mais amplo, 
correlacionado a vários segmentos da sociedade, os quais são ligados especificamente à esfera local, 
regional e nacional (SILVA; SILVA, 2003), fugindo de velhas acepções estanques de desenvolvimento, 
estreitamente correlacionadas ao setor econômico – financeiro, pois atualmente 

 



O desenvolvimento deve ser visto em seu sentido mais amplo, valorizando o crescimento 
com efetiva distribuição de renda, com superação significativa dos problemas sociais e sem 
comprometimento ambiental, o que só pode ocorrer com profundas mudanças nas estruturas 
e processos econômicos, sociais, políticos e culturais de uma determinada sociedade 
(SILVA; SILVA, 2003, p. 159). 

 
Então, quando falamos de desenvolvimento não podemos deixar de mencionar a questão 

social, “esta abrangendo a totalidade social em suas várias dimensões: economia, política (no sentido 
amplo de relação de poder) e cultura” (SOUZA, 2008. p. 98) e a dimensão espacial da sociedade, ou 
seja, o espaço social entendido como 

 
[...] um produto das relações sociais, e um condicionador dessas mesmas relações. A 
organização espacial e as formas espaciais refletem o tipo de sociedade que as produziu, 
mas a organização espacial e as formas espaciais, uma vez produzidas, influenciam os 
processos sociais subseqüentes. (SOUZA, 2008, p. 99 (Grifo do autor)). 

 
Contudo, dentro da lógica capitalista, as áreas se diferenciam socialmente, economicamente e 

culturalmente em função do próprio capital, que por sua vez gera áreas socialmente mais vulneráveis 
em relação a outras, ocasionando um desenvolvimento desigual, que é a premissa geográfica básica 
para o modo de desenvolvimento capitalista (SMITH, 1988). O que conduz a uma compreensão da 
região a partir da noção do desenvolvimento desigual, com base nas diferenciações espaciais, 
independente da escala de ação, pois o capital age indiscriminadamente nas mais distintas esferas, 
pois: 

O padrão é altamente visível na paisagem do capitalismo, tal como a diferença entre 
espaços desenvolvidos e subdesenvolvidos, as regiões desenvolvidas e as regiões em 
declínio, os subúrbios e o centro da cidade. Como premissa da expansão capitalista, o 
desenvolvimento desigual pode ser compreendido somente por meio de análise teórica da 
produção capitalista da natureza e do espaço.  O desenvolvimento desigual é a desigualdade 
social estampada na paisagem geográfica para certos fins sociais determinados (SMITH, 
1988, p. 221). 

 
Desta forma, identificar os padrões de maior desigualdade social representa, de modo geral, 

criar subsídios fundamentais para a ação estatal em pontos estratégicos, visto que as disparidades 
regionais e até intrarregionais acontecem de forma combinada e articulada sobre o território. 

 

 CONCLUSÃO  

 

Na visão clássica da geografia, os estudos regionais procediam de maneira descritiva, a partir 
das suas relações endógenas e separadas do mundo como um todo. Dividindo o mundo em uma série 
de regiões auto-suficientes que mantêm pouca relação entre si, a região era entendida como um “algo”, 
independente dos reflexos exteriores, e pouco articulada com as demais regiões, constituindo um 
sistema fechado, uma equação exata da configuração espacial nela identificada e analisada. 

Porém, os processos geográficos em sua evolução propiciaram gradativamente um mundo de 
possibilidades a essas regiões, por intermédio da própria dinâmica econômica que implicou no 
surgimento e/ou sobreposições das novas técnicas de comunicação e transporte sobre o espaço. As 
transformações regionais tornaram-se mais intensas e velozes, ocasionando uma organização e 
reorganização das regiões. O velho conceito de região autônoma foi superado, visto o aumento das 
relações de troca e a crescente internacionalização, bem como uma nova divisão espacial do trabalho, 
galgada nas especificidades e especializações das regiões, gerando uma interdependência das mais 
diversas economias espalhadas pelo mundo. 



Contudo, o velho conceito de região já não explica mais as atuais dinâmicas, frente a um 
mundo de relações complexas, onde os processos contemporâneos de produção espalham-se por todo 
o planeta, a produção especializa-se regionalmente, intensificando as trocas em diferentes áreas do 
globo, assumindo diversos papéis, não apenas econômico como também cultural e político, tornando 
qualquer parte do globo mais aberta às influências exógenas. Com isso, as regiões se dinamizam, 
tornando complexo o seu entendimento. Tomando por base as ideias aqui levantadas, conclui-se que a 
região está em constante processo de evolução, principalmente num período em que as influências do 
meio técnico-científico-informacional sobre o espaço geográfico tendem a criar relações cada vez mais 
intrínsecas entre os diversos pontos do globo. 
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