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Apresentaçao

O Curso de Geografia apresenta mais uma edição da sua Revista Geotemas para
o seu público de autores e leitores do todo o país.
A ruralidade no município de Riacho de Santana-RN texto de
Kelly Íkalla Aires de Almeida e Cícero Nilton Moreira da Silva se propõe identificar
como se caracteriza a ruralidade no pequeno município de Riacho de Santana.
A microrregião de Pau dos Ferros (RN) a partir da leitura do
índice de desenvolvimento humano (IDH), entre o período de 1991,
2000 e 2010, texto de Francisco Willame Leite Rocha e Larissa da Silva Ferreira
Alves, em que desenvolvem um estudo acerca da microrregião de Pau dos Ferros a
partir da leitura do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Procuram conhecer as
características da dinâmica regional e o possível desenvolvimento da microrregião no
decorrer dos anos, de acordo com este indicador.
A produção da psicosfera e da tecnosfera da insegurança em Pau dos
Ferros/RN, texto de Francisco Ringo Star Pinto e Rosalvo Nobre Carneiro revela a
produção da psicosfera e da tecnosfera da insegurança em Pau dos Ferros. A partir do
bairro Nações Unidas, de classe média local, analisam a implantação dos seus sistemas
de segurança privada e vigilância particular.
De José Erimar dos Santos, o texto Introdução à geografia: correntes
filosóficas que influenciaram e influenciam o ensino e a pesquisa em geografia
objetiva discutir as correntes filosóficas que influenciaram e influenciam o ensino e a
pesquisa em Geografia relacionando-as aos paradigmas e escolas geográficos.
De Hindira Braga e Wendson Dantas de Araújo Medeiros, o texto
Percepção do avanço do mar na praia da barrinha, Icapuí/CE analisa a percepção
da população residente na comunidade quanto a esse risco, de modo que essa análise
possa se tornar um instrumento que auxilie nas políticas públicas voltadas ao controle
do risco e na tomada de decisão, com vistas à melhoria da qualidade de vida da
população
Wesley Pinto Carneiro e Antonio Cardoso Façanha no texto O
planejamento regional e urbano no território dos cocais: um estudo de caso da
gestão urbana na cidade de Barras (PI) trata do planejamento regional e urbano e da
gestão do espaço urbano nas cidades pequenas do Território dos Cocais,
especificamente um estudo de caso da gestão urbana em Barras, por meio da discussão
da regionalização dos Territórios do Desenvolvimento e dos instrumentos de
planejamento e gestão urbana, indicando os limites e desafios da gestão urbana em
Barras.
Boas leituras.
Pau dos Ferros, RN. 10/07/15
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