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EDITORIAL
INTERIORIZAÇÃO DA PESQUISA EM DESENVOVIMENTO REGIONAL
Edson Aparecida de Araújo Querido Oliveira1

Debater o conceito desenvolvimento regional e definir sua abrangência e contribuições é
fundamental para o avanço das investigações dos fatores que impelem e/ou limitam a superação de
desafios relacionados à resolução das desigualdades entre as regiões e intrarregionais no Brasil. O
presente dossiê busca apresentar estudos que, por sua diversidade, possibilitam a percepção do
panorama complexo e desafiador para o avanço do conhecimento pertinente ao desenvolvimento
regional.
A expansão do debate teórico sobre o desenvolvimento regional enquanto campo de
conhecimento multidisciplinar, porém dotado de particularidade, é estratégico para o adensamento
das pesquisas e contribuições para subsidiar as políticas públicas pertinentes ao enfretamento das
estruturas sociais, econômicas e políticas relacionadas aos desafios presentes em cada região do
país.
Simultaneamente, a interiorização da pós-graduação possibilita a expansão e consolidação de
redes de pesquisa aptas a dialogar com os atores locais e regionais associados aos temas e objetos de
pesquisa que conformam o campo do desenvolvimento regional. A presença e as atividades dos
programas de pós-graduação em desenvolvimento regional no interior do país favorecem a
intensificação das pesquisas mediante a necessária aproximação com a sociedade civil. Configurase, nesse contexto, a produção de conhecimento que responde às demandas sociais em suas
particularidades e pode favorecer a interação entre o saber gerado nos centros de excelência e os
núcleos de pesquisa presentes no interior.
O desafio é duplo. Alçar a densidade teórica necessária para a maturação do campo de saber
inerente ao desenvolvimento regional e expandir para o interior a rede de pesquisa pertinente a esse
campo de saber, correspondente a geração de dados e abordagens apropriadas à diversidade regional
brasileira e às formas de produção e reprodução da desigualdade nos territórios.
Os artigos do presente dossiê contribuem para o enfrentar desse duplo desafio. A organização
do dossiê apresenta artigos dedicados à reflexão acerca do debate teórico pertinente ao campo do
desenvolvimento, à interiorização da pós-graduação e da pesquisa no país e um panorama amplo das
pesquisas realizadas sobre desenvolvimento regional no Brasil, em distintas regiões e localidades.
Ao apresentar aos leitores os trabalhos que conformam esta edição, a Revista Brasileira de Gestão e
Desenvolvimento Regional busca divulgar contribuições aptas a possibilitar a ampliação do debate
e a fomentar novas pesquisas no âmbito da teoria do desenvolvimento regional, do delinear da
interiorização da pós-graduação no país e do cenário das investigações em desenvolvimento na área.
Por assumir esta posição, a Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional
fortalece seus compromissos com a comunidade acadêmica e renova sua disposição em atuar como
vetor para a difusão e produção de conhecimento pertinente ao seu foco e escopo. Assim, o periódico
soma esforços com outras publicações, associações científicas, programas de pós-graduação e
pesquisadores para a consolidação e expansão do campo de conhecimento relativo ao
desenvolvimento regional em diversas frentes, desde o aporte teórico, passando pelo debate sobre o
papel da pós-graduação até explicitação e difusão das pesquisas realizadas.
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