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RESUMO 

 

O objetivo deste texto é tecer algumas considerações teóricas sobre espaço e região, considerando-
se que os mesmos são termos largamente utilizados, tanto no âmbito da ciência geográfica como de 
outras ciências e no cotidiano das pessoas, no senso comum. A velocidade com que as ciências e as 
tecnologias se renovam, levam o espaço a rápidas transformações. São novas dinâmicas 
reconfigurando os territórios nacionais dando ao mundo novos arranjos espaciais. Neste 
movimento, antigos conceitos revestem-se de novas interpretações. Espaço e Região são conceitos 
que, embora mudando de configuração, sendo mutantes temporalmente, continuam sendo dos (ou 
os?), mais esclarecedores no contexto da geografia e de outras ciências. As discussões teóricas 
envolvendo as noções de espaço e região têm sido das mais proveitosas para a produção do 
conhecimento geográfico e entendimento das dinâmicas territoriais ao longo da história. 
Concluindo-se que, tais Conceitos, embora em alguns momentos pareçam perder espaço para outras 
concepções como territórios, paisagem, rede, lugar, continuam atuais e esclarecedores para 
interpretar e compreender a realidade social. 

Palavras chaves: Espaço e Região. 

 

 
  
 
GEOGRAFIA E SOCIEDADE - ESPAÇO E REGIÃO. 
 

Definir conceitos utilizados em estudos e análises espaciais, tem desafiado pesquisadores 
da ciência geográfica levados pelas constantes rupturas e/ou crises que os mesmos sofrem ao longo 
da evolução do seu pensamento geográfico, aceleradas hoje, pelo processo globalizante. Estas 
rupturas geram mudanças tanto conceituais como metodológicas. 

Sobre espaço e Região ...  não há como pensar em consenso e linearidade quanto ao 
conceito de termos tão largamente utilizados, tanto cientificamente dentro do mundo acadêmico, 
quanto no cotidiano das pessoas comuns, planejadores, políticos, intelectuais, artísticos etc. 
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Espaço e região, são dois termos polissêmicos e de multiutilização, basta que  se  busque o 
seu significado nos dicionários, nas discursões acadêmicas, ou no uso que cada segmento social faz 
dos mesmos para se perceber tal fato. Podendo ser, portanto, pensado  como instrumento de analise 
ou como área  vivida. 

No caso do termo Espaço, desde a antiguidade, quando o saber era universal, (ainda não 
compartimentado em várias ciências), a noção de espaço já aparecia como objeto de preocupação, 
porém, segundo Santos (2004), o conceito cobria uma ampla variedade de objetos e significações. 

No tocante a ciência geográfica, a expressão espaço foi sendo concebida diferentemente, 
de acordo com a evolução do pensamento geográfico. Cada corrente buscando fundamentos de 
acordo com a sua apreensão da realidade, que se modifica, no espaço e no tempo. 

A geografia, como outras ciências sociais (sociologia, antropologia, história entre outras), 
estuda a sociedade. Esta é composta por uma variedade de elementos imbricados formando uma 
“totalidade social” (SANTOS, 2004, 2008; Correa, 1998, 2007; LEFEBVRE, 2000, 2008) cuja 
complexidade envolve contradições e movimentos. 

Diante da abrangência dessa totalidade, este objeto (a sociedade), comum a tantas ciências, 
é estudado por cada uma diferentemente. No caso da geografia, a sociedade é objetivada através da 
organização do espaço. Ao organizar-se espacialmente, a sociedade transforma a natureza primitiva, 
formando, assim, o espaço do homem, ou seja, o espaço geográfico. “As sociedades sempre 
produziram certo espaço, o seu, na superfície do solo” (LEFEBFRE, 2008, p.141). 

Assim, compreender a produção do espaço, - ou “dos espaços” pois, segundo LEFEBVRE 
(2008) não há um espaço, mas, vários espaços sociais, pois  “cada sociedade produz o seu espaço” 
que vai sendo então remodelado no movimento da história de cada sociedade, muito embora no 
período histórico atual, da unicidade técnica (SANTOS, 2008), fruto do processo de globalização a 
produção do espaço sofra intervenção vinda do movimento concomitante e interdependente de 
diferentes escalas. 

E neste movimento, o espaço geográfico será sempre produzido e reproduzido contínuos, 
dialética e contraditoriamente, num processo onde sociedade, tempo e técnica se imbricam, em 
níveis variados de escala, imprimindo à superfície da Terra uma diversidade de “espaços 
diferenciados”, ou seja, regionalizado. 

A região pode assim, ser vista como produto de um processo de regionalização 
independente da escala geográfica em que ocorre e, Segundo Oliveira (1981) pensada, 
“praticamente sob qualquer ângulo das diferenciações (econômicas, sociais, políticas, culturais, 
antropológicas, geográficas, históricas)”. 

A Região como porção do espaço, portanto, pode ser recortado em diferentes escalas, 
delimitado e também dominado ou comandado, sendo, portanto, também ato de poder sobre um 
território. 

O conceito de Região, afirma Correa em entrevista a revista Discente Expressões 
Geográficas, é permanente na geografia, porém não é estático, congelado. E assevera que,  foi 
graças e ele que a geografia ganhou identidade frente a outras ciências. 

É evidente que se o mundo é movimento, os conceitos não podem ser estáticos. Diferentes 
conceituações vão surgindo fundados em novos  avanços científicos, tecnológicos, ou filosóficos, 
dando novas roupagens aos antigos conceitos. Mas não se pode ignorar ou pensar que os velhos 
conceitos vão desaparecer ou deixar de ser  reveladores de realidades.  
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Sob diversas formas de abordagens, a Região aparece, ora com maior destaque como base da 
análise geográfica, ora com menos significância ou, em outros momentos,  chegando mesmo a ser 
questionada a sua importância e até a sua existência como afirma Haesbaert (2005). 

Como pensar então o Espaço e Região no contexto atual da “unicidade técnica” (Santos 
2008) fruto do processo globalizador? Apesar de alguns falaram em homogeneização do espaço, 
será que a globalização, não está é tornando mais evidente, mais visível as diferenciações das áreas 
?. Será que seus efeitos vão abraçar o planeta em sua totalidade. 

Para  muitos pesquisadores a região permanece viva e reveladora da realidades 
socioespacial. 
 

Para Haesbaert (2010), alguns aspectos continuarão a pautar o debate sobre a região na 
contemporaneidade como o revigou dos regionalismos e identidades regionais, o fortalecimento de 
questões ambientais, o papel da descentralização regional do poder politico e econômico 
“paradoxalmente, é quando a globalização parece mais evidente que se destaca também com mais 
força - ou se torna mais visível - a necessidade de reconhecer as ‘diferenciações regionais’ 
(HAESBAERT, 2010,P.15) 

Ainda segundo o mesmo, não importa o termo que seja usado para compartimentar o 
espaço, Estes não deixam de ser uma nova forma de regionalizar,  

é importante e necessário identificar recortes espaciais, por mais mutáveis que eles 
sejam. Ainda que eles não sejam reconhecidos como regiões em sentido estrito, é 
de regionalização que estamos falando” Haesbaert (1999, p.30). 

Para Santos (1999), A região continua a existir, mas, com um nível de complexidade 
jamais visto pelo homem. Agora, nenhum subespaço do planeta pode escapar ao processo conjunto 
de globalização e fragmentação, isto é, de individualização e regionalização. (SANTOS, 1999.p.16.)  

E para Bezzi, a Região, 

 uma das mais tradicionais categorias de análise espacial e, também, uma das mais 
apreendidas por outras ciências espaciais, reveste-se de novas interpretações, 
desafios e formas, considerando o período técnico-científico-informacional que 
vivemos, em decorrência dos imperativos propostos pela globalização (BEZZI, 
2004, p39). 
 

 

UM POUCO DA CONTRUÇÃO DO  ESPAÇO REGIONAL NO BRASIL 

A questão regional no Brasil está vinculada a sua própria historia econômica, social e 
política. As diferenciações de áreas ou como prefere Haesbaert (1999) “diversidades territoriais” 
brasileiras são marcantes, tanto pela sua dimensão territorial que vai garantir as diferenciações do 
meio físico, quanto pela sua formação histórica, cultural quanto econômica. 

Do período colonial até início do século XX, o Brasil foi caracterizado por um processo de 
centralização política que não foi acompanhado de centralização econômica; 
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se politicamente o Brasil é uma unidade, não o é economicamente. Sob este 
aspecto assemelha-se a um arquipélago formado por algumas ilhas, entremeado de 
espaços vazios (VARGAS s/d apud PENHA, (1993, p.20).  

Neste sistema, o país funcionou durante aproximadamente quatro séculos como um 
verdadeiro “arquipélago de economias regionais, determinadas, sobretudo, pelas suas relações com 
o exterior” (OLIVEIRA 1981, p.74), ou seja, embora centralizado politicamente, no âmbito 
econômico não havia interação maior com o todo nacional. Cada grupo social (região) diferia uns 
dos outros, cultural, econômica e ideologicamente.  

Assim, considerando as dimensões e diversidades do território brasileiro e o fato de que 
cada região funcionava de acordo com sua própria lógica, independente das relações do país como 
um todo, tinha-se, no dizer de Castro (1992), espaços regionalizados com identidades e 
características referentes a uma tendência histórica, patrocinada pelos interesses localmente 
dominantes. 

  O espaço regional brasileiro, neste contexto, pode ser interpretado como uma construção 
histórica plasmada pelos agentes locais, produto das relações sociais e das heranças espaciais das 
relações de produção anteriores, donde a classe dominante local tende a desenvolver formas de 
controle político condizentes com seus interesses econômicos e de poder, dando à região um 
aspecto particular. As características regionais têm assim uma tendência histórica a serem moldadas 
pelos interesses e cultura local, donde a identidade regional seria influenciada pelo comportamento 
de sua elite em relação à própria região. 

E como é demonstrado pela história política do Brasil, somente a partir da década de 1930 
se ampliam as ações estatais no conjunto das transformações econômico-sociais que implicaram 
numa crescente centralização do poder político. É o início da centralização econômica em torno do 
Estado e, de um novo ordenamento territorial em vista a  diminuir os obstaculos que se interpunham 
à consecução das politicas governamentais (imensidão do territorio, com enormes descontinuidade, 
dificuldade de comunicação interna, clivagens regionais, poderes locais bastante consolidados). 

A partir de então, começa a ser forjado um espaço econômico nacional integrado. O 
processo de centralização política se amplia em função da política de integração nacional e dos 
processos de modernização institucional e desenvolvimento econômico industrial que se iniciam.  
“O desenvolvimento industrial da “região” de São Paulo começou a definir, do ponto de vista 
regional, a divisão regional do trabalho na economia brasileira” (OLIVEIRA, 1981, p.74). 

As regiões com dinâmicas próprias e desarticuladas entre si, “as ilhas”, vão sendo 
descaracterizadas e neste contexto, 

seguindo-se uma transição das ‘economias regionais’ para ‘uma economia 
nacional,regionalmente localizada’, a dinamica economica  centralizada pelo 
Estado começa a ‘solidarizar’ as dinâmicas regionais preexistentes (ARAÚJO, 
2000, p. 172)  

O auge do planejamento regional no Brasil foi o final da decada de 1960 e a decada de 
1970, quando o Poder Executivo assume a hegemonia absoluta. Muitos geógrafos foram chamados 
a participar do processo e o conceito de região e regionalização deu sustentação à gestão e ao 
planejamento regional do territorio brasileiro pelo Estado, prevalecendo o termo planejamento 
como a intervenção planejada do Estado (Araújo 2000, Oliveira 1981) e regionalização como 
instrumento de controle e gestão de “porções” do território nacional (Gomes 2007, Correa 1998, 
Duarte 1980).  
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Neste mesmo período, a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), criada 
pelas Nações Unidas em 1948, transporta para a esfera nacional dos países latinos, as abordagens 
internacionais de subdesenvolvimento, apontando “as desvantagens dos países pobres no comércio 
internacional e indicando a industrialização como o caminho para os problemas econômicos, sociais 
e políticos das regiões atrasadas” (CASTRO, 1992, p.61) levando o processo de regionalização do 
território a ser prioridade para racionalizar a economia nacional. Segundo Egler (2007), o Brasil foi 
um dos países que mais se apossou deste discurso e da lógica dos polos de crescimento teorizados 
por Perroux. 

A questão regional passa a ser um aspecto subordinado à questão nacional e as relações 
entre o Estado, grandes empresas e território encontra nas teorias dos “polos de crescimento” um 
excelente argumento para a utilização do território nacional como instrumento de afirmação do 
Estado. A polarização foi o instrumento preferencial para promover a regionalização com vistas à 
integração econômica dos mercados nacionais, sob a perspectiva de acumulação de capital, para a 
integração do território, envolvendo locais seletivamente privilegiados interligados através da 
instalação de fixos e de os fluxos em redes nacionais e internacionais. 

Tendências da acumulação privada reforçada pela ação estatal, quando não 
comandadas pelo Estado brasileiro, fizeram surgir e se desenvolver no Nordeste 
diversos subespaços, dotados de estruturas econômicas modernas e ativas, focos de 
dinamismo, em grande parte responsável pelo desempenho relativamente positivo 
apresentado pela atividade econômica na região (ARAÚJO 2000, p. 210.). 

O processo de regionalização como instrumento de contrle e ação do Estado vai repercutir 
em todas as regiões do territorio brasileiro, porém de modo desigual, tendo uma maior repercussão 
na região nordeste, que sempre foi e continua a ser considerada como uma “região problema 
nacional”.ligada ao emblemático ploblema das secas periódicas. Segundo Castro(2008), esta tem 
sido a região que mais tem suscitado debates e referências, o que pode ser constatado pela 
enormidade dos eixos de discussões empreendidos tanto no ambito politico institucional, como 
técnico, acadêmico e na mídia. 

Diante do panorama da região Nordeste, esta  foi privilegiada na formulação de políticas 
públicas estabelecidas nos planos de desenvolvimento regionais e em especial tiveram destaque as 
políticas voltadas para a região sob o domínio do clima semiárido, com destaque para o vale do rio 
São Francisco, dada a importância estratégica do mesmo, sendo via de comunicação e transporte 
entre o nordeste e o sudeste pela navegação entre Petrolina/ Juazeiro-PE/BA e Pirapora- MG, bem 
como entre o sertão e o oceano via navegação entre Piranhas-SE e o Atlântico. 

Destarte, região e regionalização estão assim, vinculadas à própria história da sociedade, 
que ao longo do tempo e do espaço obedecem a processos internos diferenciados e à difusão das 
mudanças (internas e externas) de modo desigual. Porém, as desigualdades vão caracterizar-se pala 
combinação de aspectos distintos dos diversos momentos da história que imprimirão suas marcas 
socioculturais e ideológicas à paisagem que “nada mais é que a expressão de seus modos de vida”. 
(Corrêa 1998, p.43). 

 

CONSIDERAÇÕES 
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Os Conceitos de espaço e região são indissociáveis e, necessários à compreensão da 
formação socioespacial, foram no passado são no presente e certamente serão no futuro, dada à 
imbricação dos dois diante da singularidade e diversidade territorial no mundo globalizado. 

E a aparente homogeneização do espaço, fruto do processo de globalização está  revelando 
e reforçando as diferenciação e desigualdades regionais do planeta. Quer sejam elas naturais, 
socioeconômicas ou culturais, diante da atuação do Estado ou do Poder politico e econômico que 
através dos grupos hegemônicos da economia mundial estão seletivamente “recortando” porções do 
espaço, dotando-os de aportes fixos e de fluxos para inseri-los ao mundo globalizado – não 
necessariamente a sociedade local, mas, a produção.   
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