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RESUMO

Os projetos de pesquisa desenvolvidos simultaneamente a uma intervenção normalmente não
explicitam a relação entre o processo de produção de conhecimento e o processo de produção de
bens e serviços, ou entre o pesquisador e o profissional.

O artigo discute o processo de pesquisa científica na temática da Tecnologia do Ambiente
Construído, em contextos sociais (como é o caso de pesquisas em Gerenciamento,
Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas), nos quais o pesquisador não se restringe ao
contato impessoal com o objeto de pesquisa para responder a uma pergunta de pesquisa, mas
interage com os indivíduos ou com um processo em implantação. O objetivo deste artigo,
portanto, é suscitar a discussão sobre métodos de pesquisa e identificar as características que
diferenciam um projeto de pesquisa científica de um projeto de consultoria/assessoria.

Os autores ressaltam a importante contribuição da interação pesquisa-realidade para o
desenvolvimento científico e tecnológico, mas alertam para a necessidade de rigor científico e de
identificação e conscientização dos elementos de intervenção dentro do processo de pesquisa para
estabelecer uma clara distinção deste processo com o trabalho limitado exclusivamente à solução
de problemas da realidade. São abordadas as duas principais estratégias de pesquisa adotadas
atualmente no desenvolvimento de pesquisa simultaneamente à intervenção: estudo de caso e
pesquisa-ação.
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