Editorial

Métodos quantitativos de avaliação do
Desenvolvimento Regional
Edson Aparecida de Araújo Querido Oliveira1

Quem
produz
conhecimento
acadêmico
enfrenta,
obrigatoriamente, questões epistemológicas e metodológicas sobre os
processos do fazer científico. Tais questionamentos emergem com
especificidades em cada área do conhecimento e para cada objeto de
estudo.
No caso do campo do Desenvolvimento Regional, que, em sua
gênese é fundamentado em uma perspectiva interdisciplinar, tais
questões se dilatam e guardam relação com anseios advindos de
dimensões disciplinares do conhecimento. Por si só, a perspectiva
interdisciplinar fomenta o pensar epistemológico. Em função da
multiplicidade de objetos possíveis de estudo e da contribuição de
outras áreas do conhecimento, nota-se que os estudos de
desenvolvimento se apropriam e adaptam modelos metodológicos
consolidados em outras áreas do conhecimento, tais quais Economia,
Sociologia, História, Arquitetura, entre outros.
Uma outra discussão é a escolha de abordagem de pesquisa.
Por pautar-se no tripé economia, sociedade e ambiente e, portanto,
abranger amplo escopo temático, o campo de desenvolvimento regional
demanda, por vezes, abordagem qualitativa, amplamente (mas não
exclusivamente) utilizada e difundida no campo das Ciências Humanas
e, por vezes, abordagem quantitativa, que transita em todos os campos
do conhecimento.
Esta edição traz uma boa seleção de artigos que fazem uso de
métodos quantitativos para avaliação do desenvolvimento regional,
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adaptando, entre outros, a utilização de métodos da economia aplicada
para compreender os fenômenos de desenvolvimento.
Para não negligenciar a relevância dos estudos qualitativos de
desenvolvimento regional, alguns artigos e ensaios foram selecionados
também para essa edição, que, em sua totalidade oferece um excelente
referencial
de
instrumentos
metodológicos de análise do
desenvolvimento regional.
Uma boa leitura a todos!
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