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CAPÍTULO 2

Pesquisa em movimento: investigação  
militante

a ciência […] não pode criar fins e, muito menos, incuti-los nos seres huma-
nos; quando muito, a ciência pode fornecer os meios para atingir determina-
dos fins. (EINSTEIN, 2002).

É comum os analistas se esquecerem de que não são neutros (ocupam uma 
posição hierárquica e têm uma função privilegiada em nossa sociedade, o que 
lhes confere poder) e de que seus objetos de estudo são, de fato, sujeitos (o 
que explica a sua tendência incômoda e renitente à fuga de classificações e 
delineamentos simplistas). 

Além do mais, nada autoriza o pensamento de que os conceitos transparen-
tes e puros dados pelas teorias sobre o social sejam simétricos ou isomorfos 
em relação às práticas sociais de verdade. Na realidade, a complexidade das 
práticas ultrapassa, em muito, a pobreza da teoria e obriga à sua contínua 
revisão. (FERREIRA DOS SANTOS, 1981, p. 12).

No campo da reflexão de lutas sociais em época moderna, podemos di-
zer que, desde o século XIX, uma tarefa assumida por pensadores críti-
cos tem sido acompanhar e refletir experiências concretas de práticas de 
luta e, sem as práticas de luta, pensadores revolucionários não teriam sido 
capazes de formular teoria. É neste sentido que alguns veem as origens 
da pesquisa-ação nas enquêtes ouvrières, entrevistas com trabalhadores 
baseadas em perguntas formuladas pelo filósofo e sociólogo alemão Karl 
Marx em 1880. Outros autores, porém, veem primeiras elaborações de 
pesquisa-ação propriamente ditas nos “Hawthorne Studies” de uma equi-
pe de pesquisadores coordenada pelo sociólogo e psicólogo australiano 
Elton Mayo que, a partir do ano 1929, colecionou dados sobre a ausência 
de trabalhadores no lugar de trabalho, que acabou levando a uma aproxi-



74 POR UMA GEOGRAFIA EM MOVIMENTO

mação dos trabalhadores com os pesquisadores. Por sua vez, o primeiro 
a utilizar o método que denominava de “action research” (pesquisa-ação) 
foi, na década de 1940 nos Estados Unidos, o antropólogo estadunidense 
John Collier, que utilizava o método para estudar comunidades indígenas, 
cujos interesses defendia politicamente, criticando a “integração” forçada 
dos indígenas na sociedade estadunidense, baseado na proposta de assimi-
lação cultural. Já o psicólogo alemão-estadunidense Kurt Lewin adaptou 
os métodos de John Collier para o estudo de organizações (SEGEBART, 
2007, p. 109). Diferente de Collier, na pesquisa-ação desenvolvida por Le-
win, este deu menos peso para a sua dimensão política e focou mais em 
sua contribuição para a ciência. 

Em geral, no campo da pesquisa-ação, cada área das Ciências Sociais 
tem gerado suas próprias experiências no campo da pesquisa-ação. Na 
Antropologia/Etnologia, as abordagens da “Aktionsethnologie” (etnologia 
da ação), da “action anthropolgy” ou da “advocacy anthropolgy” são campos 
com uma gama de experiências que colocaram no centro do debate a pre-
ocupação como a Etnologia eurocentrista poderia romper com seu legado 
colonial e, em vez de extrair conhecimento sobre, gerar saberes junto aos 
grupos pesquisados (SEITHEL, 2000, p. 298). De acordo com o pedagogo 
alemão Friedrich-Wilhelm Nonne (1989, p. 86), um projeto de pesquisa-
-ação deve ter como um de seus objetivos a solução prática dos problemas 
estudados, e a colaboração entre pesquisadores e pesquisados/atores deve 
ser horizontal: 

Os pesquisadores devem ingressar ao mundo vivido ao qual se referem os ob-
jetivos do projeto de pesquisa, e coagir nele.1

Um olhar geral do campo da pesquisa-ação, a diversidade de seus pos-
síveis usos e desdobramentos metodológicos e epistemológicos encontra-
-se em uma diversidade de trabalhos que são elaborados por cientistas de 
diversas áreas das Ciências Sociais (BARBIER, 2007; HERR; ANDERSON, 
2005; TRIPP, 2005; KEMMIS; McTAGGART, 2005; DENZIN; LINCOLN, 
2005; THIOLLENT, 1986; LATHER, 1986). 

1 Tradução livre. No original: “Die Forscher sollen sich dabei in jene Lebenswelt begeben, 
auf die sich die Zielsetzungen des Vorhabens beziehen, und in ihr mithandeln”.
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O trabalho do cientista econômico e social francês Michel Jean Marie 
Thiollent foi disseminado no Brasil a partir da década de 1980. Em Meto-
dologia da pesquisa-ação, Thiollent (1986) aborda a “estratégias de conheci-
mento”, “concepção e organização” e “áreas de aplicação” da pesquisa-ação. 
No lugar do objeto, é o “tema da pesquisa” que orienta o processo, tema este 
que pode ser formulado de forma descritiva, mas também normativa, no 
sentido em que, no lugar de descrever ou analisar as condições de trabalho 
de um dado grupo, o tema pode ser como melhorar estas condições. Thiol-
lent (Ibid., p. 51) afirma que:

Em geral, o tema é escolhido em função de um certo tipo de compromisso entre 
a equipe des pesquisadores e os elementos ativos da situação a ser pesquisada.

Com a “action research dissertation”, os cientistas da educação esta-
dunidenses Kathryn Herr and Gary L. Anderson (2005) elaboraram um 
manual de pesquisa-ação bastante detalhado onde abordam as diferentes 
tradições da pesquisa-ação e discutem a posicionalidade do pesquisador 
num continuum de possíveis posições entre pleno “insider” (“interno”, re-
ferente ao grupo ou movimento social que é sujeito da pesquisa) e pleno 
“outsider” (caso em que a pesquisa talvez já não mais deva ser considerada 
uma pesquisa-ação), além de se interessar pelos mecanismos que garan-
tem a qualidade de uma pesquisa-ação e discutindo exemplos e propostas 
de abordagens metodológicas. 

Neste trabalho não pretendo dar um olhar geral para o campo amplo 
e politicamente diverso da pesquisa-ação, gostaria muito mais de focar no 
que entendo como um derivado deste campo metodológico: a investigação 
militante. Nisso, o que busco discutir não é, em primeiro lugar, a investiga-
ção militante como uma técnica metodológica específica, mas me interessa 
discuti-la como interface entre Ciências Sociais e movimentos de resistên-
cia. A relação entre ambos está no centro da discussão.

Em termos gerais, no campo da pesquisa-ação podemos encontrar, por 
um lado, abordagens que focam na ação, porém sem que esta ação ou sua 
reflexão necessariamente esteja vinculada a perspectivas transformadoras 
no seu sentido mais radical e que pode se reduzir à introdução de formas 
de pesquisa-ação como uma metodologia “inovadora” para fazer Ciência 
Social. Nestes casos, o pesquisador insere-se em processos que investiga 
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para poder melhor obter evidências empíricas e colher dados, sendo que 
aqui o instrumentário vai desde a observação participante até inserções 
mais orgânicas, mas sempre pensado e motivado a partir da(s demandas 
da) Ciência Social. Pode haver uma pesquisa-ação, por exemplo, que vise 
melhorar a organização de processos de trabalho de empresas. 

Pelo outro lado, encontramos abordagens que focam mais no que seria 
uma ação militante, ou seja, a pesquisa não foca em qualquer tipo de ação, 
mas em ações específicas de resistência e/ou militância, desde a educação 
popular e emancipatória, passando por resistências cotidianas de trabalha-
dores na fábrica, de mulheres em suas lutas contra o machismo, moradores 
em um bairro ou imigrantes em suas lutas contra a invisibilização de suas 
demandas. Em termos mais gerais, são pesquisas que ocorrem junto a mo-
vimentos sociais e mobilizações de resistência. 

Em termos metodológicos e epistemológicos, a aproximação das ciên-
cias aos movimentos sociais exige uma relação crítica com o contexto de 
cada método participativo de pesquisa. Referente à observação participan-
te, Orlando Fals Borda argumenta que:

A diferencia del observador naturalista, se sabe que en las disciplinas sociales 
el observador forma parte del universo por observar. Esta condición especial 
había sido oscurecida por los cánones positivistas sobre la “objetividad” y la 
“neutralidad” en la ciencia, con la consecuencia de que algunas técnicas de 
campo como la “observación participante” y la “observación por experimen-
tación” muy conocida entre antropólogos) tendían a conservar las diferencias 
entre el observador y lo observado. Además, tales técnicas “neutrales” dejaban 
las comunidades estudiadas como víctimas de la explotación centífica. (FALS 
BORDA, 2009, p. 261).

Baseado nas minhas experiências de investigação junto a movimentos 
sociais de base atuantes em favelas cariocas, diria que a investigação mi-
litante tem este nome tanto por ser, enquanto investigação, uma ação de 
militância – uma ferramenta de reflexão da luta para fortalecê-la – quanto 
pelo fato de ser uma investigação exercida num contexto de militância por 
alguém envolvido e inserido diretamente nos próprios processos pesqui-
sados. É da participação ativa no movimento social que surgem questões 
para a (auto)reflexão que encontram na geografia/ciência social ferramen-
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tas potentes para o seu aprofundamento. As demandas de experiências 
específicas de luta levam à formulação das questões a serem pesquisadas. 
O princípio básico (ou condição) que torna possível (e interessante ou até 
necessária) esta forma de pesquisa é a participação (ativa) na ação (da luta), 
investigando-a (a partir de questões que dela surgem). 

Na investigação militante, o sujeito investigador tem um ponto de parti-
da (e toma partido), parte de um ponto de vista moldado pela sua trajetória 
tanto de participação em lutas sociais como em processos de elaboração 
teórica (propriamente acadêmica ou não). Uma – participação na luta – é 
inseparável da outra – formulação de teoria, não somente por serem, neste 
caso específico de uma investigação militante, exercidas pela(s) mesma(s) 
pessoa(s), mas por ambas serem complementares e interdependentes, e é 
desta interdependência que surgem formas específicas de aproximação, lei-
tura, análise e interpretação de realidades de luta.

Se a proximidade entre sujeito investigador e movimento coinvestiga-
dor no processo de uma investigação militante por si só pode ser a justi-
ficativa por este caminho metodológico de pesquisa, um forte argumento 
a favor desse tipo de investigação é que somente um olhar próximo, de 
dentro, e uma identificação com movimentos e sujeitos em questão podem 
levar a reflexões que facilitam de fato a compreensão e podem fortalecer 
as práticas de resistência que refletem, no mesmo sentido em que o cien-
tista social português Boaventura de Sousa Santos (2011, p. 59) defende 
que devemos analisar as estruturas de poder da sociedade a partir de suas 
margens, porque é daqui que melhor as vemos e compreendemos.

Sonhos revolucionários nascem de engajamento político: movimentos so-
ciais coletivos são incubadores de novos saberes. (SHUKATIS; GRAEBER, 
2007b, p. 16).2

A necessidade de melhor conhecer e compreender leva à busca de mé-
todos de pesquisa e formas de teorização genericamente articuladas com 
as lutas das quais tratam, investigações feitas em, junto ao e/ou pelo movi-
mento social.

2 Tradução livre. No original: “Revolutionary dreams erupt out of political engagement: 
collective social movements are incubators of new knowledge”.
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En la investigación militante el investigador se involucra al cien por ciento con 
el método y el problema a trabajar. La investigación no puede ser ejercida por 
un investigador no militante, pues es mediante la militancia puesta en prácti-
ca que el investigador llega al núcleo del problema.3

Esta metodologia tem diversos pontos de referência, e foi desenvolvida 
tanto por cientistas de diversas áreas das Ciências Sociais quanto por mi-
litantes políticos em uma diversidade de contextos de luta. A proposta de 
investigação militante baseia-se na:

[…] posibilidad de que la ciencia entre no como monocultura sino como parte 
de una ecología más amplia de saberes, donde el saber científico pueda dia-
logar con el saber laico, con el saber popular, con el saber de los indígenas, 
con el saber de las poblaciones urbanas marginales, con el saber campesino. 
(SOUSA SANTOS, 2006, p. 26).

A investigação militante visa produzir, dialogando com Carlos Walter 
Porto-Gonçalves, “saberes com”, deixando o campo clássico das ciências 
dos “saberes sobre”, segundo o mesmo autor, “saberes da dominação” (2008, 
p. 48). No campo da Geografia crítica, William Bunge (1977, p. 37) defen-
deu uma Geografia enquanto práxis e intervenção social e convocou que os 
geógrafos morassem nos lugares que estudam: 

Ele sabe o que as pessoas naquela região precisam geograficamente ao tornar-
-se uma pessoa daquela região. Ele mora ali, trabalha ali […]4

Segundo a historiadora e investigadora social espanhola Marta Malo 
(2004, p. 17), organizadora do livro Nociones comunes, que trata de diversas 
experiências de investigação e militância, a investigação militante ganha, 
pela primeira vez, um papel importante no movimento operaísta, que sur-
giu na Itália na forma da conricerca (coinvestigação): 

3 Apresentação do método de investigação militante com referência a trabalhos de Orlando 
Fals Borda na plataforma on-line The Communication Initiative Network: <http://www.com-
minit.com/content/modelo-de-la-investigaci%C3%B3n-militante>. Acesso em: 27 abr. 2018.
4 Tradução livre. No original: “He knows what the people in that region need geographically 
by becoming a person of that region. He lives there, works there […]”.
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La idea de la “coinvestigación”, esto es, de una investigación social que rompe 
con la división entre sujeto investigador y objeto investigado, en cambio, no 
aparecerá hasta la década de 1950.

Em Storming Heaven, o marxista autonomista inglês Steve Wright 
(2002) resgata experiências de investigação dos operaístas na Itália e dialo-
ga com Danilo Montaldi, que via grande importância no olhar para a par-
ticularidade da história de vida de trabalhadores e que, em 1958, defendeu 
que o método sociológico de interpretação estava em oposição à cultura 
tanto do reformismo como do stalinismo, ambos a seu ver baseados numa 
concepção fatalística de progresso fundada na premissa da revolução de 
cima para baixo.

Diferente de um marxismo-leninismo “de citações”, Montaldi acreditava que 
certas técnicas sociológicas pudessem ajudar desenvolver teoria revolucio-
nária, que deve ser construída desde abaixo na práxis e na análise social.5 
(WRIGHT, 2002, p. 23).

Se no campo da pesquisa-ação, em termos mais gerais, a relação su-
jeito-objeto que fundamenta a ideia da objetividade científica (seja ela ra-
cionalista, positivista, materialista …) está colocada em questão devido à 
própria mudança do olhar que o movimento de fazer parte de um processo 
pesquisado implica, em abordagens de investigação militante, romper com 
esta relação é tanto uma reivindicação política quanto um movimento que 
visa descolonizar processos de geração de saber e desconstruir o eurocen-
trismo das ciências, substituindo-o por “epistemologias do sul” (SOUSA 
SANTOS, 2009, p. 19). A cientista econômica mexicana Esther Ceceña 
(2008, p. 15) contextualiza em um sentido amplo a importância do sujeito 
em processos emancipatórios de reflexão:

Estamos en un momento de afloramiento de culturas que desbordan los lími-
tes de acotamiento impuestos por el capitalismo. Las concepciones del mundo, 

5 Tradução livre. No original: “Against a Marxism-Leninism ‘of citations’, Montaldi be-
lieved that certain sociological techniques could help in the development of revolutionary 
theory, which must be constructed from below in praxis and social analysis”.
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de la vida, de la relación con la naturaleza y con el cosmos se han disparado 
y nos obligan a repensar todos los cuerpos teóricos con los que habíamos or-
ganizado nuestra propia visión. Las teorías son cuestionadas en su capacidad 
para responder al nivel que exigen la complejidad y riqueza de esta irrupción 
cultural que cambia los parámetros de entendimiento tanto como los de la 
cotidianidad. Las bases sobre las que el proceso de dominación-emancipación 
ocurre distan mucho de poder expresarse de acuerdo con una estructura bina-
ria de pensamiento. La complejidad caótica de la realidad exige explicaciones 
complejas y la naturaleza de los fenómenos reclama el protagonismo de los 
sujetos en los cuerpos explicativos.

A minha experiência com a investigação aponta para a necessidade de 
distinguir entre uma “observação participante”, onde o pesquisador partici-
pa de um processo ou contexto social para obter melhor e/ou outro acesso 
a informações e dados sobre o seu “objeto de pesquisa”, e uma “participação 
observadora/investigadora” (o Colectivo Situaciones fala em “militância 
investigadora”), onde quem participa de processos de trabalho de base/luta 
social torna-se um observador no sentido de focar em e refletir questões 
específicas que surgem das práticas em que também está envolvido, ques-
tões que, uma vez (re)formuladas (quanto mais coletivamente articuladas, 
melhor), orientam ciclos de uma investigação militante. Nela, a inserção 
no processo de luta é caracterizada pela sua condição de estar relacionada, 
mas, ao mesmo tempo, independente do trabalho do/enquanto pesquisa-
dor. Este não está meramente inserido nos grupos e processos como pes-
quisador-cientista, muito mais os reflete e contribui com eles como tal ao 
mesmo tempo que exerce funções parecidas a de outros militantes. Pesqui-
sa enquanto milita, tal como cada sujeito em movimento reflete e contribui 
com os processos coletivos conforme suas experiências e ferramentas de 
compreensão e análise.

Uma Geografia em movimento(s) depende e constitui-se através de 
processos coletivos em meio a territorializações e territórios de resistência. 
Nisso, ganha importância o dia a dia de convivência e militância, o que leva 
a uma metodologia que poderíamos chamar de “leitura do vivido” contí-
nua e intensa, um vivido construído coletivamente. “Resultados” e possí-
veis intervenções de uma investigação militante dão-se, antes, neste dia a 
dia e nestes processos vividos, e não necessariamente em textos e artigos 
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Figura 3: Perspectivas emancipatórias da investigação militante:
uma ferramenta de luta

publicados. Estes são importantes para compartilhar as nossas experiên-
cias, mas em nada substituem a troca pessoal e a interação entre os sujeitos 
que protagonizam um processo de resistência do qual participamos como 
participantes observadores.
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Em diálogo com a discussão do capítulo anterior sobre a relação movi-
mento social-Geografia-ideologia, para sintetizar perspectivas da inves-
tigação militante como possível ferramenta de luta, relacionei o que con-
sidero algumas características chave desta forma de investigação com as 
dimensões social, política e epistêmica do nosso fazer e pensar (Figura 3). 
O gráfico e as reflexões acima se baseiam em um diálogo com um conjun-
to de abordagens que formam o campo da investigação militante. Como 
algumas destas abordagens são pouco conhecidas entre cientistas das ci-
ências sociais no Brasil, considerei válido trazer um pouco do acúmulo de 
cada uma e algumas referências, para que possam servir como tais e nos 
inspirar em nossas iniciativas de pôr as nossas Geografias em movimento. 

“Apenas aquele que odeia realmente conhece”: conricerca

O que tem sido o sofrimento dos trabalhadores enquanto penam dia e noite, 
enquanto os verdadeiros criadores de uma enorme riqueza e de um notável 
crescimento econômico? O que tem sido a sua prática de luta contra a ex-
ploração da classe trabalhadora? Como é que podemos nos juntar a eles e 
[lutar] em conjunto pela libertação da classe trabalhadora? (HAO REN et 
al., 2014, p. 99).

As questões que o militante chinês Hao Ren e seus coautores levantam para 
concluir um trabalho sobre lutas coletivas de trabalhadores em empresas 
privadas no litoral chinês bem resumem, a meio século de seu surgimento 
e se inspiram nas motivações sob as quais ocorreram inovações metodoló-
gicas de investigação em meio ao movimento operário italiano a partir da 
década de 1950. A corrente do movimento de trabalhadores, que à época 
buscou em metodologias de pesquisa das Ciências Sociais uma ferramenta 
para autorrefletir e assim fortalecer as suas lutas, chegou a ser conhecida 
como movimento operaísta (conhecido também como marxismo autono-
mista [MEZZANDRO, 2014]), encontrou na conricerca, isto é, na coinves-
tigação, uma ferramenta própria de investigação militante. Num contexto 
de dissidência com o marxismo clássico dos partidos de vanguarda e sindi-
catos burocratizados, pelo ponto de vista dos operaístas, ambos desvincula-
dos das bases trabalhadoras e de suas realidades, discutiram a “composição 


