
Prezados Colegas e Amigos!  
 
O livro “URBANIZAÇÃO, CIDADES MÉDIAS E DINÂMICAS URBANAS E 
REGIONAIS”, que aqui compartilhamos, reúne contribuições teóricas e 
metodológicas sobre os processos de configuração e funcionamento de áreas 
urbanas funcionais ou functional urban areas (FUAs) e de rede redes urbanas 
regionais, desde a escala regional, na qual as cidades médias desempenham 
destacado papel, centralizando e intermediando nos territórios regionais fluxos 
de diferentes conteúdos e abrangências espaciais.  
 
E, por conta da importância das cidades médias nos contextos regionais e nos 
processos de desenvolvimento regional, um primeiro conjunto de 
textos  reunidos evidencia a sua importância para se pensar as políticas públicas 
de planejamento e de desenvolvimento regional que buscam promover a coesão 
territorial.  
O livro também aborda a urbanização das cidades médias no contexto regional, 
analisando, desde diferentes abordagens temáticas e metodológicas e recortes 
empíricos, as particularidades e semelhanças presentes nos processos de 
urbanização, de expansão urbana, de segregação espacial, e também de 
dinâmicas socioespaciais decorrentes do fenômeno do suicídio, das migrações, 
experimentadas por algumas cidades médias, notadamente localizadas no 
estado do Rio Grande do Sul, no Sul do Brasil.  
 
Por fim destacamos que o livro reúne os resultados de pesquisas realizadas 
recentemente, pelos integrantes do Grupo de Pesquisa Estudos Urbanos e 
Regionais (GEPEUR). Grupo esse, vinculado ao Programa de Pós-graduação 
em Desenvolvimento Regional, da Universidade de Santa Cruz do Sul, e 
cadastrado no Diretório Geral de Grupos de Pesquisa do CNPq. O GEPEUR ao 
longo dos seus 20 anos de existência ininterrupta tem se dedicado a refletir, 
debater e investigar os processos de urbanização e as dinâmicas de 
desenvolvimento territorial, notadamente na escala regional. 
Registramos também o nosso agradecimento ao CNPq pelo auxílio que 
viabilizou a publicação. 
O livro pode ser baixado em:  
https://pedroejoaoeditores.com.br/site/urbanizacao-cidades-medias-e-
dinamicas-urbanas-e-regionais/ 
 
Boa Leitura a todos e todas! 
Rogério Silveira e Carolina Faccin 
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