
Pesquisas relacionadas com o desenvolvimento de territórios no Brasil: um estudo 

exploratório 

O Desenvolvimento Territorial tem por objetivo identificar os pontos fortes e as vocações 

econômicas para elaborar uma estratégia de aprimoramento local que permita tornar a região 

mais competitiva. No Brasil, existem vários projetos de pesquisa e extensão que realizam os 

pesquisadores nas universidades com ênfase no desenvolvimento das potencialidades e 

resolução dos problemas de diversas comunidades, territórios e grupos vulneráveis. Distintas 

metodologias e abordagens são utilizadas nestes processos como o design territorial, 

ecossystem open innovation, co-creation, sistemic change in cities, entre outras. No entanto, 

estas pesquisas provêm de áreas de conhecimento distintas como economia, administração, 

design, engenharias e recebem diferentes denominações. A presente pesquisa procura realizar 

um diagnóstico das ações de investigação que envolva o contexto territorial e as suas 

abordagens realizadas no Brasil. Ela tem caráter exploratório e o objetivo geral é fazer um 

levantamento dos objetivos, principais caraterísticas, impacto esperado e resultados 

pretendidos pelos pesquisadores visando a geração de categorias e localização geográfica das 

ações identificadas. O método adotado foi o levantamento bibliográfico, a busca em diretórios 

de grupos de pesquisa do CNPq e a consulta em outras bases de dados. Para isto, se realizou 

um levantamento de informação básica de cada grupo de pesquisa e se criou uma planilha que 

compile e organize toda a informação coletada para facilitar sua análise. Questionários 

também foram submetidos aos pesquisadores para o levantamento de informações 

complementares como a identificação das áreas de atuação, as denominações dadas aos temas 

abordados por eles, o tipo de pesquisa, o status do projeto, o impacto esperado, o 

envolvimento de outras instituições, entre outros. Como resultados se apresentam os tipos de 

projetos encontrados, as regiões com maior número de projetos, a área de conhecimento 

predominante, etc. Também se realizou uma análise comparativa entre os resultados coletados 

no questionário aplicado a cada pesquisador e os dados levantados nas bases de dados. Como 

resultado preliminar observou-se que as regiões norte e nordeste apresentam o maior número 

de pesquisas visando o desenvolvimento territorial. 


