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Resumo 

 

Este trabalho versa sobre a discussão inserida no estudo urbano-regional da região de Pau 

dos Ferros, RN, Brasil, realizado no Programa de Pós-graduação em Geografia da UECE (Ceará, 

Brasil), no curso de doutorado. O texto busca exercitar a discussão teórico-metodológica acerca da 

regionalização na geografia, evidenciando a região em pauta e pontuando alguns desafios e limitações 

para o estudo de nosso objeto de pesquisa. A região de Pau dos Ferros é caracterizada por um 

conjunto de pequenas cidades que estão muito próximas entre si e exercem relação de dependência 

com o centro maior, a cidade de Pau dos Ferros, a qual apresenta uma população (urbana) de apenas 

25.535 habitantes (92,07 % do total do município) e que polariza uma região que abriga 

aproximadamente 400 pessoas (IBGE, 2012). Neste exercício, buscamos revisitar metodologicamente 

os instrumentos os quais devemos elencar para entender a região, considerando a regionalização, a 

partir dos produtos elaborados pelo IBGE, por estes se tratarem dos oficiais, dando destaque ao estudo 

sobre as Regiões de Influência das Cidades (REGIC). Consideramos que a problemática da 

regionalização nos estudos da geografia passa a ser um grande desafio para os pesquisadores, pois 

estes recortes estão em constante mudança no que se refere à sua dinâmica intra-regional e relacional 

(local-global), em grande parte, em desproporção com as porções do território que se encontram 

demasiadamente sob o comando do capital hegemônico. 
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1. PRIMEIRAS PALAVRAS: caracterizando e problematizando o objeto  

 

Os estudos em geografia, considerados sob a perspectiva da dinâmica urbana e regional, têm 

privilegiado áreas onde a (re)produção do capitalismo dá-se de forma mais intensa, como as grandes 

cidades e regiões metropolitanas, uma vez que tais espaços estão mais envolvidos com o processo de 

globalização da economia.  

Esse é um processo muito contraditório que possibilita o debate sobre a “desregionalização” 

do mundo em função da relativa homogeneização promovida pela mercantilização econômica e 

cultural. Entretanto, segundo Haesbaert (2010), o que se vê é a acentuação de movimentos regionais 

localizados pelo próprio fato de que a globalização alimenta-se da diferenciação. 

A partir deste quadro, acompanhamos uma inquietação de estudiosos que perpassa o debate 

sobre as desigualdades regionais, especialmente, em áreas excluídas da dinâmica de mercado que 

tendem a permanecer à margem dos fluxos econômicos principais e apresentam menores níveis de 

renda e bem-estar da população, medidos principalmente pelo IDH, PIB/Habitante. Retrato disso são 

as várias políticas de desenvolvimento regional que ressurgiram em toda parte para mitigarem os 

efeitos negativos da globalização, como aquelas implementadas pelo Ministério da Integração Nacional 

(MIN, 2007), a partir do Plano Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) que propõe estratégias 

para amenizar as desigualdades no âmbito das microrregiões brasileiras. 

Esta problemática contemporânea, no contexto do Rio Grande do Norte, especialmente na 

região de Pau dos Ferros (figura 01), é marcada por uma produção socioespacial que apresenta 

reflexos de um dinamismo de períodos passados e que, atualmente, se configura com indícios de 

estagnação. Contudo, possui estrutura socioeconômica e capital social2 consideráveis, caracterizada, 

por exemplo, pela presença de redes geográficas específicas de espaços urbanos não metropolitanos 

inseridos no ensejo de um comércio varejista e na oferta de serviços, principalmente na área da 

educação e saúde, centralizados na cidade de Pau dos Ferros. 

Esse destaque é importante, pois observamos que, em função da (re)produção do poder 

político nas últimas décadas do século XX, bem como devido à concentração das atividades 

econômicas mais importantes do Rio Grande do Norte voltarem-se aos territórios mais afastados, como 

a fruticultura irrigada no Vale do Açu e Região de Mossoró, a extração de petróleo e gás na Região de 

Mossoró3 e o terciário mais desenvolvido na Grande Natal, percebemos um distanciamento do poder 

                                                             
2 Refere-se às redes permanentes e próximas de um grupo que asseguram aos seus membros um conjunto de 
recursos atuais e potenciais (BOURDIEU,1980). 
3 Dentre alguns trabalhos realizados sobre a reestruturação urbana e regional na região de Mossoró, 
destacamos o texto de Elias e Pequeno (2010). 



público e do capital privado de regiões historicamente menos desenvolvidas e mais afastadas destas 

áreas, estas localizadas no extremo semiárido do estado, como é o caso do Alto Oeste Potiguar. 

 

Figura 01: Localização de Pau dos Ferros no Alto Oeste Potiguar4 

 

 

Fonte: IBGE (2008, 2012) e IICA (2006). 

Nota: Cartografia e organização de Josué A. Bezerra, 2012. 

 

A partir de alguns estudos realizados sobre a produção do espaço urbano e regional no Alto 

Oeste Potiguar, no âmbito do Núcleo de Estudos em Geografia Agrária e Regional (NuGAR), do 

Departamento de Geografia da UERN/Campus Avançado de Pau dos Ferros, nos mostramos inquietos 

sobre a atual dinâmica urbana da cidade. Após estudarmos a região há mais de 05 anos, identificamos 

que esta é caracterizada por um conjunto de pequenas cidades que estão muito próximas entre si e 

exercem relação de dependência com o centro maior, a cidade de Pau dos Ferros, que apresenta uma 

população (urbana) de apenas 25.535 habitantes (92,07 % do total do município) e que polariza uma 

região que abriga aproximadamente 400 pessoas (IBGE, 2012). 

Pau dos Ferros, neste contexto, torna-se a cidade mais importante da região por apresentar 

uma função central baseada no alcance máximo de procedência dos consumidores, de sua 

                                                             
4 Este é um recorte de referência da região de Pau dos Ferros empregada pela maioria da população dos 
setores produtivos do estado, e que é compreendida aqui, a partir do Plano de Desenvolvimento Sustentável da 
Região (IICA, 2006), por uma área de 5.259,865 km², ou 9,96% do território estadual e encontra-se dividida em 
36 unidades municipais. Esta é uma referência que não responde plenamente à realidade da região que 
estudamos, mas mostra possibilidades metodológicas para a pesquisa. 



acessibilidade através das vias de transporte e da comparação do tamanho das cidades subordinadas. 

A cidade possui uma série de equipamentos urbanos de porte superior às demais cidades da região 

(inclusive de cidades maiores do estado), caracterizada por um setor terciário desenvolvido com 

serviços de saúde mais especializados, rede bancária, educação em seus vários níveis, gerando, 

assim, um fluxo de pessoas num raio de aproximadamente 40 cidades circunvizinhas, sendo possível 

verificar a influência em cidades localizadas na fronteira com os estados do Ceará e da Paraíba. 

Este fato nos faz ressaltar que a dinâmica urbana recente apresentada em Pau dos Ferros 

envolve áreas do entorno, o que proporciona a ocupação do espaço, indicando que os critérios político-

administrativos não respondem à realidade da região que estamos estudando. Este quadro é reflexo 

das relações interurbanas que impactam na organização do território, atraindo para a cidade primaz, 

população, investimentos, fluxos de mercadorias, transporte e bens, de forma que seu raio de atração 

extrapola os limites dos estados da federação. 

Outra característica desse fenômeno está relacionada com as transferências públicas que 

constituem o núcleo de dinamismo das economias das cidades da região. Essas transferências são 

repassadas para as cidades através dos seguintes canais: Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM) e repasses para a educação (FUNDEB) e saúde (SUS), programas sociais (bolsa família), 

aposentadorias rurais do INSS e salário dos servidores públicos, estaduais e federais. Nas inúmeras 

pequenas cidades da região, visualizamos que esse repasse garante o dinamismo do terciário da 

cidade de Pau dos Ferros, pois a indústria na região é bastante insipiente e a agricultura é, em grande 

medida, de subsistência. Entretanto, é possível encontrar em Pau dos Ferros uma economia urbana 

com grande dinamismo, na medida em que ela representa o principal centro de serviços e comércio 

para o entorno da região de influência5. 

Nesse sentido, na tentativa de exercitar alguns conceitos e noções que achamos 

fundamentais para o desenvolvimento do nosso trabalho de tese, sinalizamos, para o momento, buscar 

a gênese da regionalização do nosso objeto de pesquisa a partir dos principais instrumentos oficiais de 

regionalização praticados no país, como o IBGE, bem com no Rio Grande do Norte. 

Nessa perspectiva, o estudo ora proposto demanda a análise da questão urbano-regional, no 

contexto de um modo de produção no qual as redes geográficas são equacionadas enquanto questões 

políticas, econômicas, sociais e culturais. Estas redes geográficas e, sobretudo, as redes urbanas, 

apresentam-se como estudos de tradição importante na geografia, especialmente quando se busca 

entender o significado do processo de urbanização condicionado às mudanças na sociedade 

contemporânea. 

                                                             
5 Utilizamos como ponto de partida para delimitação do recorte territorial, o trabalho sobre as Regiões de 
Influência das Cidades (REGIC) do IBGE (1972, 1987, 2000, 2008). 



Isso posto, tentaremos a seguir revisitar metodologicamente os instrumentos os quais 

devemos elencar para entender a região em pauta, considerando a regionalização, a partir dos 

produtos elaborados pelo IBGE, por estes se tratarem dos oficiais, dando destaque ao estudo sobre as 

Regiões de Influência das Cidades (REGIC), e por serem estes, no momento, aqueles que mais se 

aproximam da realidade regional que estudamos. Na oportunidade, ressaltamos que este texto busca 

exercitar a construção do que seria nosso recorte territorial, ou seja, a espacialização da região de Pau 

dos Ferros, o que não se trata de uma definição pronta e acabada. 

 

2. EM BUSCA DA REGIONALIZAÇÃO PERDIDA: o que devemos considerar? 

 

Com as mudanças ocorridas no território, promovidas pelo fenômeno da globalização, somos 

convocados a repensar as variáveis utilizadas nas concepções das diversas regiões brasileiras, bem 

como buscar metodologias que deem conta de interpretar os fenômenos contemporâneos nas várias 

porções do país. Este é um desafio que muitos pesquisadores têm enfrentado recentemente, na 

tentativa de identificar que regionalização devemos utilizar como forma de análise e de ação política do 

território.  

Sendo assim, a região aparece como um conceito caro para a geografia e, para nós, surge 

como marco teórico dessa investida materializada no estudo de áreas urbanas não metropolitanas de 

uma porção do semiárido do Rio Grande do Norte. Para tanto, esboçaremos, nessa seção, uma breve 

reflexão sobre o conceito de região na trajetória do pensamento geográfico, ressaltando sua 

importância nos estudos nesse período de globalização. Em seguida, abordaremos a discussão sobre 

regionalização a partir de um instrumento oficial, como ponto de partida para sua investigação, tendo 

como referência os produtos do IBGE, especialmente as pesquisas sobre as Regiões de Influência das 

Cidades (REGIC), os quais consideramos serem os que mais se aproximam da realidade socioespacial 

que estudamos. 

 

2.1 A região como marco conceitual e categoria de resistência da geografia 

 

A região, encarada aqui como conceito-chave da geografia, passou por diferentes linhas 

teóricas desde as concepções clássicas da ciência até a produção dos geógrafos contemporâneos. 

Nessa trajetória, percebemos a descaracterização do conceito de região em prol, algumas vezes, do 

atendimento do poder hegemônico (HAESBAERT, 1999). 

Mesmo a partir das obras de Vidal de La Blache, Carl Sauer e Richard Hartshorne, no 

período clássico da geografia, quando o termo sempre esteve relacionado à ideia de diferenciação de 



área, durante muitos anos, a região esteve sempre em pauta nos estudos geográficos, especialmente 

entre os geógrafos brasileiros que serviam o estado brasileiro quando da institucionalização da ciência 

no país (LENCIONI,1999). 

Atualmente acompanhamos, na produção acadêmica, a presença de alguns defensores da 

ideia de que o estudo regional não faz mais sentido, tendo em vista o complexo processo de 

globalização contemporâneo. Entretanto, listamos estudiosos importantes da geografia brasileira, como 

Gomes (1995), Santos (1996), Corrêa (2000), Bezzi (2004) e Haesbaert (2010) que contestam esta 

posição, afirmando ser a região ainda fundamental nos estudos geográficos. Dessa forma, como afirma 

Santos (1996, p. 16), 

 

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. 

 
 

Assim, a região deve ser interpretada como um dos atores da vida social, econômica e 

política, dentro de uma perspectiva histórica (SILVEIRA, 2010). Estas esferas de análise nos permite 

uma renovação na compreensão da forma e do conteúdo da escala regional. 

Para também reafirmar o valor do conceito de região, em sua recente obra, Haesbaert (2010) 

destaca a importância dos estudos da região nos trabalhos recentes, destacando que as regiões 

surgem como artefício, vista pelo pesquisador como um simples instrumento analítico; como fato, vista 

como um dado ou evidência empírica e a união das duas primeiras: arte-fato, a região analisada como 

um jogo político entre regional e manifestação concreta na prática dos grupos sociais. 

Assim sendo, parece-nos de fundamental importância a discussão deste conceito, uma vez 

que será necessário um longo caminho em busca de um melhor entendimento sobre a região para 

explicar a realidade da região de Pau dos Ferros, esta bastante individualizada no contexto estadual, 

principalmente no que tange sua estrutura produtiva. Entretanto, o entendimento da questão regional 

para a busca de uma regionalização mais adequada para nossa pesquisa nos faz levantar alguns 

pontos que consideramos necessários no estágio atual do trabalho. 

 

2.2 Considerações para uma regionalização: pontos para o debate 

 

Iniciamos nossas considerações ressaltando que o termo regionalizar, no sentido mais amplo 

e relacionado a uma de suas raízes etimológicas, enquanto recortar o espaço ou nele traçar linhas, é 

uma ação ligada também ao sentido de orientar(se) (HAESBAERT, 2010). A regionalização pode então 

ser compreendida como um processo de formação e de transformação de regiões. Entretanto, torna-se 



importante destacar que o desenvolvimento das regiões para fundamentar a elaboração, por exemplo, 

de políticas públicas que atendam às demandas sociais e econômicas e que concerne às reais 

necessidades dos usuários, ultrapassa os limites conceituais de origem meramente geográfica. 

Para o momento, podemos falar em regionalização enquanto processo (região) o qual se 

encontra em constante articulação. Seguindo o que os estudiosos apontam que não podemos estipular 

uma única grande teoria da regionalização, salvaguardando se seguirmos a lógica em que apenas a 

reprodução e acumulação do capital pudessem dar conta de toda a diversidade regional. 

Para isso, entendemos que a regionalização, como é vista hoje, deve ser revisitada à luz de 

alguns conceitos estruturadores da geografia, pois percebemos, em grande parte dos trabalhos na 

área, especialmente no Brasil, que existe uma dificuldade na discussão do problema da regionalização 

na contemporaneidade. O professor Haesbaert (2004) faz esse questionamento em um dos seus vários 

trabalhos que dedica à discussão, afirmando que o território e a região têm sido conceitos 

indissociáveis na geografia. 

Esta é uma inquietação que trazemos para esse exercício, pautada em duas perguntas: 

Como definir a região? Como regionalizar? Esse problema comum nos estudos regionais vem à tona 

também quando nos debruçamos na discussão acerca dos limites imprecisos da região que restringe a 

definição do nosso recorte. Sobre a questão, Limonad (2004) ressalta que, pelo seu conteúdo 

intencional, as regionalizações possíveis para um espaço são muitas e cabe a nós desvendar os 

propósitos que cada uma delas encarna. 

No caso brasileiro, visualizamos uma regionalização tipicamente funcional que caracteriza 

bem a atual divisão territorial do trabalho e que orienta o planejamento do território. Esse quadro tem 

origem nas posturas teórico-metodológicas de outro momento da geografia, como pode ser 

acompanhado em diversos textos publicados entre as décadas de 1960 e 1970 na Revista Brasileira de 

Geografia6, bem como em outras publicações da época como, por exemplo, em Faissol (1975). 

O que observamos atualmente são as novas formas e tendências da organização do território 

brasileiro, caracterizadas pelas desigualdades regionais que nos mostram situações geográficas7 

distintas. Em nosso objeto essa característica também pode ser percebida ainda mais quando nos 

remetemos as regionalizações praticadas pelos diversos órgãos oficiais. Contudo, consideramos, para 

este momento, as regionalizações propostas pelo IBGE como ponto de partida para o entendimento da 

realidade socioespacial da região que estudamos.  

                                                             
6 Os números da Revista Brasileira de Geografia podem ser consultados na página eletrônica do IBGE 
(http://biblioteca.ibge.gov.br/). 
7 Sobre situação geográfica, ver Silveira (1999). 

http://biblioteca.ibge.gov.br/


Para o IBGE, a princípio, temos a regionalização do território nacional em Meso e 

Microrregiões Geográficas, elaborada em 1990. Estas são subdivisões dos estados brasileiros que 

congregam diversos municípios de uma área geográfica, principalmente, com similaridades 

socioeconômicas e naturais, a qual é utilizada até hoje para fins estatísticos, não sendo considerada 

uma unidade politico-administrativa do território (IBGE, 2012). 

No que se refere ao território potiguar, destacamos que as Meso e Microrregiões também 

seguem as características socioeconômicas e naturais verificadas em cada porção do Rio Grande do 

Norte (figura 02), seja com disposição dos principais acidentes geográficos, seja com a distribuição e 

concentração da população e dos setores produtivos (econômicos) no território. Esta organização 

regional, apesar da dimensão territorial ser pequena em relação a outros estados do país, se dá de 

forma concentrada e desigual se pensarmos principalmente nos fatores socioeconômicos. Existe um 

núcleo de desenvolvimento na grande natal e um menor no litoral setentrional, polarizado pela cidade 

de Mossoró.  

 

Figura 02: Mesorregiões Geográficas do Rio Grande do Norte e Microrregião Geográfica 

de Pau dos Ferros 

 

  

Fonte: IBGE (2012). 

Nota: Cartografia e organização de Josué A. Bezerra, 2012. 

 

Observamos, ainda, que esta organização regional é rica de articulações espaço-temporais 

de longo curso e, como alerta Ribeiro (2004, p. 195), “[...] a decantação histórica das condições que 

possibilitam dizer da existência de homogeneidades nas relações sociais de (re)produção e na 

hierarquia política-espacial [...]” são marcas que definem a questão regional, embora os agentes 

hegemônicos pensem a região a partir dos seus interesses econômicos. 



Embora a regionalização oficial das Meso e Microrregiões Geográficas sejam um canal para 

busca de interpretação de dados estatísticos no país, entendemos que elas não representam ainda 

uma realidade mais próxima do fenômeno estudado. Por isso, passamos, nesse nosso exercício, a 

considerar a pesquisa do IBGE sobre as Regiões de Influência das Cidades (REGIC).  

Esta é uma pesquisa que se encontra na 4ª edição as quais foram desenvolvidas nos anos 

de 1972, 1987, 1993 e 2007. A primeira edição levou o título de Divisão do Brasil em Regiões 

Funcionais, porém, todas trabalham a organização do território brasileiro a partir do sistema 

hierarquizado de divisões territoriais e de cidades, sendo utilizada como suporte para uma política 

regionalizada do desenvolvimento, como também para orientar a racionalização no suprimento dos 

serviços de infraestrutura urbana no país. 

A partir da espacialização da região de influência da cidade de Pau dos Ferros em todas as 

edições do REGIC (figura 03), temos uma ampliação do território sob o comando da cidade até a 

década de 1990, o que nos mostra a representatividade que a cidade vem tendo na região no decorrer 

das últimas décadas. Na última edição (2007), percebemos uma pequena supressão/estabilidade no 

status das cidades subordinadas ao centro maior. 

 

 

Figura 03: Região de influência da cidade de Pau dos Ferros 

(1972, 1987, 1993 e 2007) 
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Fonte: IBGE (1972, 1987, 2000, 2008). 

Nota: Cartografia e organização de Josué A. Bezerra, 2012. 

 

Apesar dessa fragilidade metodológica, segundo o REGIC 2007, Pau dos Ferros é 

classificada como Centro Sub-regional A8, que exerce influência, em média, em 85 cidades (IBGE, 

2008), superando outros centros maiores, como a cidade de Assú (39.369 habitantes), o que é 

bastante representativo. 

Assim, percebemos que a dinâmica, as funções e os fluxos que definem o papel da maior 

parte das cidades, seja em qualquer região do país, neste período da globalização, extrapola os limites 

político-administrativos dos estados, se tornando um desafio para os gestores e planejadores do 

território, embora entendemos que as regionalizações como artifício foram criadas para atender 

principalmente o Estado, enquanto um dos principais agentes produtores do espaço. 

Este quadro sugere um conjunto de elementos que devem ser considerados na 

regionalização que buscamos. Para isso, segundo Silveira (1999), a localização material e relacional, 

encaradas numa perspectiva histórica, são condições que dão suporte para a identificação da situação 

geográfica. A proposta metodológica apresentada pela professora possibilita identificarmos alguns 

pontos importantes que devemos considerar para o entendimento da região de Pau dos Ferros. 

Primeiramente, destacamos o evento em que a cidade de Pau dos Ferros apresenta um 

significado bastante atípico às cidades deste porte localizadas no semiárido nordestino, exercendo o 

papel de um centro polarizador na região oeste do Rio Grande do Norte, devido ao número de relações 

diretas que exerce com mais de 40 cidades próximas.  

Este é um quadro singular que precisa ser investigado, tendo em vista que o Alto Oeste 

Potiguar é considerada uma região tradicionalmente conhecida como sendo estagnada 
                                                             
8 No Rio Grande do Norte, segundo o REGIC 2007, Pau dos Ferros aparece logo depois de Natal (Capital 
Regional A) e Mossoró (Capital Regional C) e ao lado de Caicó (Centro sub-regional A) (IBGE, 2008). 



economicamente e estigmatizada como uma região-problema do Rio Grande do Norte, em decorrência 

de suas principais dificuldades estruturais e de ordem produtiva, como a falta de rodovias em boas 

condições, de centros eficientes de coleta e distribuição de produtos e a ausência de atividades 

econômicas que pudessem dinamizar a região. Por estar localizada em pleno domínio do semiárido e 

ser bastante castigada pela seca, a região é considerada como uma das mais pobres do estado, 

graças à associação que tem sido feita entre a seca e a pobreza. Entretanto, as condições sociais e 

econômicas existentes nesta região não podem ser explicadas apenas à luz da dualidade 

potencialidades econômicas versus limitações de ordem natural, como expressa a maior parte da 

literatura que aborda questões relacionadas ao semiárido nordestino. 

Outro ponto que devemos também considerar refere-se à gestão do território como resposta 

do quadro estrutural apresentado na região, uma vez que a questão regional não pode ser entendida 

apenas pela visão socioespacial (infraestrutura, economia etc), mas também pela conjuntura política, 

especificamente numa leitura sobre o poder local. 

Neste ponto, destacamos a gênese da região que é marcada pelo desenfreado processo de 

criação de cidades (figura 04), pelo qual todo o estado passou, mas que trouxe uma fragmentação 

territorial9 exacerbada à região, o que representa, atualmente, a área mais adensada no que se refere 

à concentração de cidades numa porção do território potiguar. Este quadro possibilitou a situação em 

que a distância média entre as cidades da região é de 14,71 km, o que sugere uma facilidade na 

mobilidade espacial da população intra-regional (GUIA, 2012)10. 

Este cenário, caracterizado por um território fragmentado, porém, articulado, é um aspecto 

tênue da intensificação do processo de urbanização, particularmente no interior do Brasil. 

Consideramos ser este um aspecto relevante a ser investigado, pois, no caso, também atinge áreas 

circunvizinhas do território potiguar, o que nos mostra a organização de uma cidade dispersa 

espacialmente e uma região com uma urbanização (des)contínua, marcada pela dinâmica populacional 

e pela concentração das atividades econômicas. 

Esta é mais uma singularidade gerada por uma heterogeneidade no tempo e espaço da 

urbanização11 do território e da sociedade brasileira, o que torna possível produzir diversas abordagens 

sobre cada porção do território nacional. Temos, assim, no que diz respeito ao urbano, a totalidade do 

espaço como uma realidade concreta, proporcionada por uma nova dinâmica do capital e revelada nos 

grandes contrastes regionais no país. 

 

                                                             
9 Sobre a fragmentação e gestão do território do Rio Grande do Norte, consultar Gomes (1997). 
10 Pesquisa realizada no site Guia Quatro Rodas, link Guia Rodoviário Brasil: mapas e rotas. 
11 O processo de urbanização brasileira é tratado em diversos trabalhos, porém, para o momento, indicamos a 
contribuição de Santos (1993). 



Figura 04: Fragmentação do território: origem e período de criação dos municípios na região de 

Pau dos Ferros 

 

 

Fonte: Gomes (1997). 

Note: Cartografia e Organização de Josué A. Bezerra, jun. 2010. 

 

 

Esta é uma problemática que estamos levantando, e que foi instigada recentemente a partir 

de leituras e discussões que sugerem a compreensão das atividades econômicas-produtivas do 

território brasileiro e que, especificamente, no Rio Grande do Norte, nos possibilitou operacionalizar a 

teoria em um recorte o qual estudamos há algum tempo, porém, agora, com novas possibilidades de 

investigação. A busca pela regionalização do nosso recorte parece ser um dos grandes desafios para o 

pesquisador, que nos remente novamente às duas perguntas que vêm nos inquietando: Como definir a 

região? Como regionalizar? 

 

 

 



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos que cabe a geografia regional revisitar as metodologias adequadas a 

acompanhar os movimentos mais globalizados no território. É necessário recuperar o sentido dos 

recortes espaciais revalorizando as particularidades, atentando, como aponta Haesbaert (2010), 

evidenciar a capacidade dos grupos humanos de recriar espaços múltiplos de sociabilidade. 

Como ponto de reflexão e continuidade no exercício proposto, destacamos que a 

regionalização praticada pelos principais órgãos oficiais atende a uma similaridade no comando das 

cidades regionais. Entretanto, em algumas situações, o recorte estabelecido não responde à realidade 

socioespacial verificada na região de fato, o que exige uma atenção maior do pesquisador quando 

verticalizar sua aproximação do objeto. 

Em nosso caso, apesar da região de Pau dos Ferros se encontrar em um dos menores 

estados da federação, é possível visualizar uma densa desigualdade regional. Como vimos, esse é um 

traço característico nos estudos regionais no país, o que vem mostrando uma necessidade da 

retomada dos estudos regionais na geografia. 

Isso posto, consideramos que a problemática da regionalização nos estudos da geografia 

passa a ser um grande desafio para os pesquisadores, pois estes recortes estão em constante 

mudança no que se refere à sua dinâmica intra-regional e relacional (local-global), em grande parte, em 

desproporção com as porções do território que se encontram demasiadamente sob o comando do 

capital hegemônico. Ou seja, por fim, apreciamos que o impacto da modernização desproporcional dos 

espaços, em diversas regiões refletidas em todo lugar, intensifica as desigualdades. Sendo que, 

conforme Silveira (2010) aponta, o trabalho local e o nacional são cada vez mais subordinados às 

demandas impostas pelo capital, proporcionando uma nova configuração do território, cada vez mais 

extenso e cheio de disparidades regionais. 
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