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Quanto à ciência morta, a ciência falsificada, cujo único objetivo é introduzir 

no povo todo um sistema de falsas noções e concepções, ela seria para este 

último verdadeiramente  funesta;  ela  lhe  inocularia  o  vírus oficial,  de  todo  

modo, o desviaria, ao menos por um tempo, do que é hoje a única coisa útil e 

salutar: a revolta. (BAKUNIN 2009:24)

Geografia e movimentos sociais

O  Segundo Colóquio Território Autónomo traz  uma importante  oportunidade

de trocarmos experiências e debatermos entre companheiras  e companheiros do

campo libertário  que  estão  envolvidos,  das  mais diversas  maneiras,  com  uma

geografia comprometida com a emancipação social  e com a luta social  popular em

pró de uma transformação social radical.  O Grupo de Discussão 2 propõe refletir a

relação, ou melhor possíveis relações, entre  geógrafos e movimentos sociais. Em

diálogo com o texto disparador do GD2, gostaria contribuir com o debate a partir de

uma  pesquisa  com  a qual  estou  envolvida  atualmente,  o  projeto  de  doutorado:

“Territórios de resistência e movimentos sociais de base: uma investigação militante

em favelas do Rio de Janeiro”.

Ao compartilhar alguns dos elementos principais da abordagem deste projeto

gostaria propor algumas pistas para o nosso debate e sugerir acrescentar à noção

de “colaboração”, no que se diz da relação entre  geógrafos e movimentos sociais,

uma noção de integração de ambos, tanto a nível de seus contextos coletivos como

a  nível  dos  sujeitos,  pesquisadores  e/ou  militantes  de  movimentos  sociais.  A

Geografia neste sentido  apresenta-se como uma ferramenta  potente  de  luta,  um

meio para conseguirmos realizar, coletivamente, reflexões profundas e necessárias

de nossas lutas e das realidades nas quais estas acontecem. Nisso proponho tomar

a luta social e popular como ponto de partida para ir ao encontro com uma Geografia
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em movimento,  encontrando nela um meio e catalisador numa relação de troca e

enriquecimento mútuo no qual o conhecimento circula e conecta diversos campos de

atuação e reflexão e onde teoria e prática são inseparáveis.

Ao apresentar o  projeto  de  pesquisa  o  fôco  está na  sua  abordagem

metodológica-conceitual  para,  a  partir  disso  discutir  algumas  questões e apontar

para alguns trabalhos e estudos que trazem, ao meu ver, contribuições importantes

para o debate da relação de movimentos sociais populares com o saber  e fazer

científico em termos gerais e geográfico em termos específicos.

Favela, território, movimento

Atualmente  estou  envolvido  com  o  projeto  de  pesquisa,  “Territórios  de

resistência e movimentos sociais de base: uma investigação militante em favelas do

Rio de Janeiro”. O objetivo do trabalho é acompanhar, no âmbito de um projeto de

doutorado, refletir e discutir o trabalho de movimentos sociais de base que atuam em

favelas no Rio de Janeiro para  alcançar um melhor entendimento das formas de

resistência  e  territorialização  expressas  na  relação  “favela  como  território”  e

“movimento  social  de  base  que  nele  se  territorializa”.  Participo,  desde  2008  de

processos de resistência  popular, e, portanto, questões a serem estudados neste

processo surgiram das práticas destas lutas e o acompanhar neste sentido  trata

também dos contextos que eu mesmo estou envolvido, tanto como integrante de um

grupo como no âmbito de uma rede de pessoas e grupos com os quais existem

laços de colaboração, apoio mútuo e  construção coletiva. Parto da esperança de

que  a  compreensão  do  território  como  categoria  analítica  e  como  categoria  da

prática,  de  luta,  pode  contribuir  tanto  para  o  avanço  teórico  de  uma  Geografia

libertária quanto com o trabalho prático dos nossos grupos de base.

No projeto apresento algumas questões que me parecem questões chaves e

que  surgiram  durante  alguns  anos  prévios  a  própria  formulação  do projeto  de

pesquisa devido ao meu envolvimento com a luta  social  e o  dia-a-dia na favela:

Qual a relação que grupos de militância, que atuam nas favelas estabelecem com os

seus respectivos territórios? Como eles (re)definem esses territórios? Quais são os

problemas  e  quais  as  potencialidades  no  encontro  da  resistência  explícita  do



movimento social  organizado e das resistências implícitas e ocultas intrínsecas à

vida na periferia urbana?

E nisso,  qual  o  papel  da  formação  política  de  militantes  dos  movimentos

sociais de base das favelas, qual a visão de favela que encontram nos espaços de

formação (cursos pré-vestibulares, universidades, partidos, movimentos sociais,...)

e, a partir daí, como desenvolvem seu trabalho de intervenção sócio-político-cultural

e, concomitantemente, territorial?

Trabalho com  os  conceitos  “territórios  de resistência”  e  “territorialidade

subalterna”,  inspirados em trabalhos de Raúl  Zibechi  (2009)  e Mazzeo & Stratta

(2009) que surgem de um profundo conhecimento de lutas sociais em diferentes

contextos latinoamericanos.

Como metodologia,  que pudesse dar  uma base  a conexão de  movimento

social  e  Geografia, optei  por  um  trabalho  de  investigação  militante,  no  qual  o

pesquiador  é  parte  de  processo  e  contexto  da  própria pesquisa,  não  somente

enquanto pesquisador comprometido, mas também como pŕoprio ator  entre outros

atores.  Nisso,  tenho  dois  objetivos  principais  que  caracterizam  um  trabalho  de

investigação  militante.  Por  um lado  interessa-me verificar  se  abordar  as  favelas

como territórios de resistência, propositalmente de maneira generalizada, nos torna

capazes de pensar e entender melhor as suas relações sócio-territoriais em sua

complexidade. A questão é: onde os conceitos nos travam e onde potencializam o

nosso  trabalho  na  prática  política  e  como,  para  acompanhar  este  processo,

podemos capturar teoricamente o que está acontecendo e o que virá a acontecer

mais à frente nas favelas cariocas e na cidade do Rio de Janeiro em um cenário de

territorialidades em disputa? Uma pergunta explícita e implícita é: como o conceito

território  de resistência pode contribuir enquanto pensamento teórico-conceitual na

construção de formas e práticas para a atuação dos movimentos sociais urbanos?

Dois objetivos: o de traçar, avaliar e aprimorar a teoria e o de contribuir com a práxis

concreta, aqui, andam de mãos dadas.

Ao pesquisar no âmbito de uma investigação militante práticas concretas de

movimentos sociais de base em favelas cariocas, não pretendo o exercício teórico



de flexionar uma realidade até encaixá-la em um conceito predeterminado e fixo.

Busco  trazer  para  reflexão  experiências  de  lutas  sociais  concretas  em  outras

realidades latino-americanas para pensar e construir esforços coletivos e populares

por uma mudança radical dentro das potencialidades e particularidades do contexto

sócio-territorial do Rio de Janeiro.

(…) las condiciones para una teoria fecunda sólo pueden ser provistas por

una praxis popular intensa y variada (y por el diálogo entre las diferentes

praxis populares) (MAZZEO 2009:16).

Com uma nova onda de reestruturação urbana e opressão, também se iniciou

uma nova etapa de luta social no Rio de Janeiro, que ganhou novas dimensões com

as recentes ondas de protestos que oxinegaram as lutas populares nas favelas.

Nisso,  busco analisar  movimentos  populares  que  se  dedicam a  uma resistência

comunitária  propositiva,  que  enxergam  e  se  apropriam  da  multiplicidade  de

ferramentas disponíveis nas favelas enquanto territórios-berço-de-outros-mundos. 

A hipótese  principal  que  guia  o  projeto  é:  ao  confrontar  os  conceitos  de

territorios de resistência e territorialidade subalterna com práticas de militância em

sua  interface  com  práticas  sócio-territoriais  do  dia-a-dia  nas  favelas  cariocas  e

inserí-las  em  ciclos  de  investigação  militante,  aumentamos  a  capacidade  de

conectar  resistências  e  práticas  alternativas  e  contra-hegemônicas,  ocultas  e

implícitas,  com  aquelas  que  estão  explícitas  nos  movimentos,  no  sentido  de

fortalecer o movimento popular urbano nas e a partir das favelas cariocas.

Investigação em movimento

O projeto de pesquisa tem como base metodológica a investigação militante:

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  práctica  que  el  investigador  llega  al  núcleo  del  problema

(BORDA 2010).



Esta metodologia  tem diversos pontos de referência,  e foi desenvolvida por

cientistas de diversas áreas das ciências sociais,  desde os anos 1960, tais como

Moser  (1975),  Breitbart  (2003)  ou  Kemmis  e  Taggart  (2005).  Sob  o  rótulo  de

investigaccíon  acción  participativa  diversos  pesquisadores  em  diferentes  áreas

desenvolveram ferramentas de pesquisa em ação, como Obando-Salazar (2006) e

Fals Borda (2010). 

A proposta de investigação militante para a qual aponto aqui, 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 dialogar 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 (SANTOS 2006b:26).

A partir  da  perspectiva  de  defesa  das  epistemologias  e  dos  saberes  das

periferias  urbanas,  camponesas,  indígenas,  devemos  valorizá-las  enquanto

propostas vivas de uma outra sociedade possível que não há como encontrar com o

mesmo vigor e a mesma clareza nos territórios das classes sociais dominantes onde

vida e convivência muito mais do que nos espaços populares seguem, afirmam e

fortalecem a lógica do sístema único/hegemônico.

Podemos  dizer  que  a  investigação  militante  visa  produzir  o  que

Porto-Gonçalves chama “saberes com”, deixando o campo clássico das ciências dos

“saberes sobre”,  os quais o mesmo autor  denomina de “saberes da dominação”

(2006a:48).

Com  Borda  (2010)  podemos  constatar  que  uma  investigação  militante  é

inviável  para  pesquisadores  que  não  estão  envolvidos  com  os  processos  que

pesquisam. No campo da geografia crítica, Bunge defendeu uma geografia enquanto

práxis e intervenção social e convocou que os geógrafos morassem nos lugares que

estudam: “He knows what the people in that region need geographically by becoming

a person of that region. He lives there, works there,...”2 (1977:37). A partir  dessa
2 “Ele sabe o que as pessoas da região precisam geograficamente ao se tornar uma pessoa dessa região. Ele mora alí, 

trabalha alí” (Tradução livre)



proximidade de convivência e de participação em movimentos sociais de base busco

levar  o  pensamento  geográfico  ao  encontro  com  a  reflexão  e  a  práxis  de

movimentos sociais de base neste processo de investigação militante.

No campo dos movimentos sociais,  podemos ver  um papel  importante  da

investigação militante no movimento operaista, tal como surgiu na Itália nos anos

'60.  Marta Malo (2004a) organizou um belo livro tratando de diversas experiências

de investigação e militância chegando a conclusão de que 

...la  coproducción  de  conocimiento  crítico  genera  cuerpos  rebeldes.  El  

pensamiento  sobre  las  prácticas  de  rebeldía  da  valor  y  potencia  a  esas  

mismas prácticas. El pensamiento colectivo genera práctica común. 

(MALO 2004b:35)

No caso da investigação militante que parte de trabalhos de base em favelas

cariocas,  abordando-os como  territórios  de  resistência,  questões  principais

abordadas são:

Quais  são  as  práticas  e  relações  sócio-espaciais  alternativas  e

contra-hegemônicas  que  encontramos  nas  favelas,  como  elas  se  organizam

territorialmente  e  como  se  articulam em diferentes  escalas  com os  movimentos

sociais contra-hegemônicos (ou mesmo “anti-hegemônicos”) em outros contextos?

Como  é  possível,  através  do  território,  fortalecer  os  laços  entre  os

movimentos sociais de base nas favelas e essas práticas e relações a nível mais

amplo? 

É  possível  problematizar  os  conceitos  “territórios  de  resistência”  e

“territorialidade subalterna” visando libertar-nos de uma percepção estereotipada das

favelas e enxergá-las como comunidades potentes? 

Como é possível aplicar uma reflexão de investigação militante para conectar

o campo teórico com o campo da práxis, de modo a fortalecê-los mutuamente? 



Quais as limitações e quais as potencialidades desta abordagem?

Trato de movimentos sociais de base num âmbito que Souza (2009:11) define

como “movimentos  sociais  emancipatórios,  fundados  sobre  princípios  e  valores

como  liberdade,  justiça  e  igualdade”  que  questionam  profundamente  a  ordem

sócio-espacial  vigente  e  lutam  por  sua  ultrapassagem  sem  tomar  posições

vanguardistas  e que seguem uma linha antiburocrática e de construção de poder

popular  (CORRÊA 2012:199). Grupos  que  correspondem  a  esta  percepção  em

favelas do Rio de Janeiro  têm laços mais ou menos orgânicos, de colaboração e

troca, e em uma primeira fase da pesquisa alguns deste grupos foram convidados a

construir coletivamente um livro no qual refletimos as nossas práticas e lutas. Em

uma segunda fase alguns grupos  e seus integrantes, inclusive o do qual participo

nas favelas da Maré, vão ser convidados para participarem em entrevistas coletivas

e/ou individuais  e em seguida de oficinas de mapeamento e construção coletiva

buscando, ao debater e trocar, fortalecer as lutas nos lugares onde elas se realizam.

Geografia e movimentos sociais: Como integrar?

Certamente estaria cedo demais tentar tirar conclusões de um processo em

andamento, mas gostaria a partir das inquietudes que o mesmo traz, e as questões

e relações que traz á luz, contribuir para o debate acerca da relação da Geografia

com  os  movimentos  sociais  pelo  ponto  de  vista  do  campo  libertário.  No  texto

disparador do nosso encontro uma pergunta que se coloca é de como os geógrafos

podem colaborar com os movimentos sociais. De imediato vem à tona uma pergunta

como resposta: por que, em termos gerais, separamos esses dois campos? 

Não quero abrir aqui um debate  geralizador, mas gostaria chamar atenção

para uma relação que, ao meu ver ganha importância,  não somente, mas também

devido a conquistas na luta  dos setores populares pelo acesso  às universidades:

uma relação na qual  estudantes e pesquisadores vêm de movimentos sociais para

as universidades e, numa estrada de via dupla, estudantes e pesquisadores que se

juntam às movimentos sociais vindo das universidades. Uma pergunta, então, a ser

acrescentada a pergunta incial poderia ser: Como pesquisar enquanto geógrafo de

um movimento social e como militar enquanto estudante e pesquisador? Há por que



ou como separar os dois campos,  os referentes sujeitos e seus esforços?  Como

podemos articular  prática  e  teoria,  luta  popular  e  ciência  social,  epistemologias,

metodologias e conceitos para que integrem Geografia e movimento social? 

Ao concordamos em enxergar  na ciência social  crítica uma ferramenta do

povo, da luta popular, não haveria maneiras de construir um campo de pesquisa e

ação,  uma epistemologia  nossa,  libertária,  onde não  haveria por  que diferenciar

entre intelectual e militante enquanto sujeitos que se diferenciam, mas colaboram, e

sim, que se aproximam e se integram dentro de um projeto emancipatório?  Um

projeto no  qual  ideologia,  teoria  e  prática  têm  seus  devidos  lugares,  nunca

separados, mas também sem confundí-los e no qual nós, sujeitos que militamos e

pesquisamos ocupamos lugares numa relação coníntua entre estes campos?

Uma Geografia em movimento neste sentido, teria uma função de ferramenta

de luta pelo ponto de vista do movimento social.  Militantes de movimentos sociais,

num  âmbito  de  educação  popular  se  tornam  também  pesquisadores,  e

pesquisadores se tornam militantes. Tudo isso não é novo, o que me parece o nosso

desafio seria ver o potencial nesta relação e construir um caminho próprio de uma

relação de movimento social  e Geografia que integra a segunda ao primeiro numa

perspetiva  de  luta  popular  emancipatória  na  qual  lutamos  para  transformar,

refletimos para compreender e para potencializar a luta. Uma relação de movimento

social e Geografia na qual a reflexão da luta pela transformação também é uma luta

pela transformação da reflexão.

Com boa teoria se melhora a prática, com boa prática se melhora a teoria.  

(FARJ 2009:6)

Nisso,  defendemos  a  importância  da  ciência  como  uma  de  diversas

ferramentas disponíveis, embutida em um diálogo de saberes, para compreender a

realidade que buscamos transformar, enquanto sujeito, enquanto movimento social,

enquanto classes populares. Essa abordagem não se contradiz com as relações de

pesquisa apresentadas como possíveis no texto disparador: 

… situações de pesquisa (pesquisa socialmente comprometida, participante 



ou  não,  que  envolva  diálogo  e  colaboração  com  organizações  de  

movimentos, podendo chegar, no limite, a uma “pesquisa-ação”, na qual as 

finalidades do  trabalho são  discutidas  e  definidas  conjuntamente  com os  

ativistas). (Texto de apresentação do grupo de discussão 2 do colóquio) 

Mas é uma abordagem que busca acrescentar um elemento a mais, no qual

vamos além do  citado  “limite”  e  pesquisador  e militante  confundem-se enquanto

sujeitos e seus campos enuqanto perspetivas de pesquisa e luta. Isto não nos libera

da necessidade de lutar com clareza, pesquisar com coerência e entender em cada

etapa  dos  processos  de  prática-teoria,  onde  nos  encontramos,  mas  em  termos

epistemológicos,  abrimos  mão  de  uma  postura  “ou  um,  ou  o  outro”  -  “ou

pesquisador, ou militante”. 

Ao  acrescentar este  elemento  de  relação  possível  entre  Geografia  e

movimento social também não pretendo dizer que tem que ser assim, de que haja

um caminho único e certo. Defendo que haja pesquisaores e estudiosos cujo esforço

primordial é a reflexão e elaboração de teoria, tal como defendo que haja militantes

que não se disparam muito  com a necessidade de teorizar  profundamente.  Mas

vejo,  neste campo, a possibilidade de estabelecer um continuum, uma diversidade

de relações possíveis  entre  pesquisa  e  ação,  e  uma possibilidade  neste  campo

contínuo é uma investigação que nasce como necessidade do movimento social e é

exercido  e  levado  a  frente  pelo  próprio  movimentos  social, podendo  envolver

estruturas acadêmicas e mais estritamente científicas ou não. 

I have been struggling with the linkages between the academic world and my 

community activism (…) So can I be an academic and an activist at the same 

time? If so, how?3 (BLOMLEY 1994:383)

O desafio,  porém, não  é  uma questão  do  ou para  o  indivíduo,  buscando

alcancar algum suposto ideal  do “acadêmico ativista” menos contraditório  e mais

puro possível, tal como colocado por Blomley em 1994, e sim, uma questão coletiva,

do próprio movimento social  em seu sentido amplo de luta que une questões de

teoria  e  prática, saber científico e educação popular. Nisso perguntas que surgem
3 “Tenho tido dificuldades com os vínculos entre o mundo acadêmico e o meu ativismo comunitário (…) Posso, então, ser 

um acadêmico e um ativista ao mesmo tempo? Caso sim, como?” (Tradução livre)



são:  Qual  ciência  queremos  e  precisamos  (para  fortalecer  as  nossas  lutas  das

classes populares)? Qual epistemologia, quais ferramentas teóricas, conceituais  e

metedológicos  temos e/ou devemos desenvolver para fortalecer a ciência em sua

função de servir ao povo  e sua luta  e quais caminhos para construir “ciências em

movimento”?

Geografia em movimento, pesquisa em ação

O campo e os debates que tratam da questão do conhecimento, da relação

do  sujeito,  da  objetividade  científica  embutida  numa  subjetividade  política,  a

pesquisa-ação e a investigação militante são solos fertéis para uma construção de

uma ciência libertária em movimento.

Encuesta,  coinvestigación.  Composición  de  clase,  autovalorización.  Lo  

personal es político. Partir de sí. Transversalidad. Micropolítica y economía de

los deseos. Liberación de la expresión. Líneas de fuga. Investigación-acción. 

Todos estos conceptos-herramienta reaparecerán en las iniciativas actuales 

que buscan articular investigación y acción, teoría y praxis. (MALO 2004:34)

O desafio é articular teoria, prática e ideologia num sentido emancipatório  e

popular.  Conceitos  nos quais  baseiam-se a  investigação militante  merecem uma

atenção maior e temos no campo libertário ferramentas para construir uma práxis de

pesquisa em movimento sem precisar alugar conceitos dos campos autoritários de

esquerda.

De Gramsci  tomamos, entre otros elementos, su categoria del “intelectual  

orgánico”,  por  la  cual  aprendimos a  reinterpretar  la  teoría  leninista  de  la  

vanguardia.  Comprendimos  que  para  que  los  agentes  externos  se  

incorporasen en una vanguardia orgánica deberían estabelecer con el pueblo 

una relación horizontal... (RAHMAN & FALS BORDA 1989: 15)

Sem  deixar  de tomar como ponto de partida  um conceito  de investigação

militante que  oferece  um  amplo  campo  de  experiências  e  que  dialoga  com  as

necessidades do campo da luta popular, não tratamos de definir quem é e quem não



é  intelectual  (orgânico  ou  não)  e  ainda  menos  recorremos  a  um  conceito  de

vanguarda do campo de esquerda autoritário para tentar flexioná-lo dentro de uma

relação horizontal  tal  como apontado pela citação de um artigo que apresenta a

investigação  militante  dentro  de  uma  campo  de  esquerda  com  base

marxista-leninista. Sugiro que partimos para ir além desta base em busca de nossas

bases  teóricas,  práticas  e  ideológicas  do  campo  libertário  para  construir  uma

Geografia  em  movimento.  Buscemos romper com as barreiras entre academia e

movimento social, onde 

… uma prática política eficaz exige, portanto, o conhecimento da realidade  

(teoria),  a  postulação  harmônica  com  ela  de  valores  objetivos  de  

transformação  (ideologia)  e  meios  políticos  concretos  para  conquistá-la  

(prática política). (FAU 1970) 

Numa  perspetiva  libertária  de  luta  de  movimentos  sociais  emancipatórios

(portanto não-burocráticos), que buscam lutar através da e para a construção do

poder popular (CORRÊA 2012: 199-233) o desafio colocado é elaborar conceitos de

investigação militante e de pesquisa em ação que correspondem com os objetivos,

as  noções,  e  as  demandas  do  movimento  popular  em  um  sentido  libertador e

emancipatório.  Temos  à nossa mão  acúmulos de debates e  ferramentas teóricas,

metodológicas e de luta, e é de se esperar de que o debate no âmbito do Segundo

Coloquio  Territorio  Autônomo  possa  ajudar  em  avançar  na  construção  de  uma

Geografia em movimento, feita por e para quem se movimenta e luta.
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