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Por quê em de fe sa da in ves ti ga ção-ac ção? Por que ela tem sido a pa ren te po bre no
cam po das ciên ci as so ci a is, dela pou co se fa lan do, sen do in su fi ci en te men te pra ti -
ca da, ten do em con ta as po ten ci a li da des que abran ge, e por que, mes mo quan do é
efec tu a da, ra ra men te é di vul ga da fora dos cír cu los res tri tos que uti li zam os seus
re sul ta dos. So bre tu do, é mu i to es cas so o nú me ro de pu bli ca ções, li vros ou ar ti gos
de re vis tas ci en tí fi cas que dela se ocu pam.

Não es tou a re fe rir-me ape nas ao pa no ra ma na ci o nal. O que atrás se apon ta é
vá li do no pla no in ter na ci o nal. Des de que, em 1948, Kurt Le win lan çou a ide ia da
ac ti on re se arch, tal pro pos ta não foi bem ace i te nos cír cu los ci en tí fi cos. Tal vez por -
que vi nha a con tra cor ren te da his tó ria das pró pri as ciên ci as so ci a is, mu i to pre o cu -
pa das, nes sa épo ca, em afir mar a sua ci en ti fi ci da de e em de li mi tar os cam pos da
pro du ção e da uti li za ção do co nhe ci men to, dis tan ci an do-se das in ter ven ções e das
ide o lo gi as. Res ta que um man to de si lên cio re co briu a in ves ti ga ção-ac ção e ra ros
fo ram os au to res/in ves ti ga do res de no me a da que a pra ti ca ram — por ve zes sob
ou tras de sig na ções, em cor res pon dên cia com as al te ra ções que in tro du zi ram para
a adap tar às suas pró pri as pre o cu pa ções e me to do lo gi as.

Mais re cen te men te — e ago ra re fi ro-me so bre tu do a Por tu gal — hou ve al te ra -
ções sig ni fi ca ti vas. A ge ne ra li za ção da so ci o lo gia, de po is de 1974, a “ex plo são” do
nú me ro de so ció lo gos que, não po den do ser ab sor vi dos pela in ves ti ga ção e pelo
en si no, se dis se mi na ram por vá ri os do mí ni os de ac ti vi da de, par ti ci pan do mu i tas
ve zes em tra ba lhos de equi pa com ou tros pro fis si o na is, le va ram a um au men to da
pre o cu pa ção em re a li zar es tu dos e le van ta men tos an tes de se pas sar à fase da in ter -
ven ção. Tais ac tu a ções têm sido par ti cu lar men te sen sí ve is em áre as como as do en -
si no, da in ter ven ção so ci al — in clu in do as in ter ven ções ur ba nas — e da sa ú de (de
que são exem plos es tes não na ci o na is, os tra ba lhos di tos de par ti ci pa tory re se arch,
no me a da men te nos pa í ses nór di cos). As de sig na ções nem sem pre são as mes mas:
há quem, con for me os ca sos, pre fi ra ac ção-in ves ti ga ção, in ves ti ga ção na e/ou para
a ac ção, pes qui sa-ac ção, etc., mas o fun do e o es tí mu lo são idên ti cos e é isso que
im por ta.

Há uma ques tão que jul go re le van te e que não te nho vis to abor da da.
O mun do das ciên ci as e tec no lo gia tem sido in va di do pela no ção de I & D (in -

ves ti ga ção e de sen vol vi men to), a que têm sido con ce di das lar ga aten ção e vul tu o -
sas ver bas.

As ciên ci as so ci a is têm pro cu ra do, na me di da das suas vir tu a li da des, re ti rar
daí be ne fí ci os. Mas tem sido es que ci do que, dada a sua es pe ci fi ci da de e a das tec -
no lo gi as im pli ca das pelo de sen vol vi men to, é jus ta men te a in ves ti ga ção-ac ção o
cam po de tra ba lho que, para elas, me lhor cor res pon de às pre o cu pa ções im pli ca das 
pela I & D — e para esse fac to de ve ria ser cha ma da a aten ção, quer das au to ri da des
fi nan ci a do ras e pro mo to ras de pro jec tos, quer dos pró pri os in ves ti ga do res, daí se
re ti ran do as con se quên ci as apro pri a das.
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Inte res sa apon tar, mes mo num tex to tão su cin to como este, al gu mas ca rac te rís ti cas
da in ves ti ga ção-ac ção.

Não exis te um pa ra dig ma da in ves ti ga ção-ac ção (o que não é de es pan tar, da -
dos quer a fra ca di vul ga ção da sua prá ti ca, atrás apon ta da, quer o pró prio ca rác ter
plu ri pa ra dig má ti co das ciên ci as so ci a is). Mas é pos sí vel apon tar al guns tra ços que
lhe são ine ren tes.

Com efe i to, a(s) me to do lo gia(s) da in ves ti ga ção-ac ção apre sen ta(m) as pec tos
es pe cí fi cos que di fe rem das me to do lo gi as de in ves ti ga ção tout court. O fac to de
con gre gar a pro du ção e a uti li za ção ime di a ta ou, até, con co mi tan te, do sa ber, faz
com que ela se ins cre va numa ló gi ca pró pria de um es pa ço de in ter sec ção: nem a
me to do lo gia da in ves ti ga ção “pura”, nem as sim ples re gras da ac ção ime di a ta. Tra -
ta-se de cri ar uma in ter fa ce en tre duas ati tu des/pos tu ras, por so bre o pano de fun -
do da in ter pe ne tra ção e cir cu la ri da des com ple xas en tre três or dens de ca te go ri as:
as das ciên ci as (no me a da men te as so ci a is), as de tipo po lí ti co-ins ti tu ci o nal e as do
sen so co mum.

Não se tra ta de pro jec tos bi cé fa los, mas sim de con ju gar/con gre gar duas or -
dens de pre o cu pa ções e, mu i tas ve zes, de agen tes/ac to res. Assim, a ori en ta ção de
um pro jec to de in ves ti ga ção-ac ção im pli ca en tro sar me to do lo gi as de in ves ti ga ção
com pra xo lo gi as da ac ção, sem es que cer a vi a bi li da de da exe cu ção do pro jec to no
seu con jun to, ten do em con ta as con tin gên ci as e cons tran gi men tos ine ren tes a
qual quer in ter ven ção.

Impli ca o re cur so a sen si bi li da des que, não sen do as mes mas, se vêem le va -
das, de for ma ine quí vo ca, a se rem co mu ni can tes, não de for ma in ci den tal, mas de
modo es tru tu ral/es tru tu ran te. E, não es que ça mos, é ne ces sá rio, para o bom su ces -
so de qual quer pro jec to des te tipo, que se aban do nem as ten ta ções he ge mó ni cas de
qual quer das suas ver ten tes. O que en vol ve tam bém a ne ces si da de de de so cul ta ção 
e trans pa rên cia por par te de to dos os agen tes e pro ces sos en vol vi dos.

***

Tudo o que fi cou dito pres su põe que se acha ha ver van ta gens em alar gar a prá ti ca
da in ves ti ga ção-ac ção. Ela im pli ca o aban do no do pra ti cis mo não re fle xi vo, fa vo re -
ce, quer a co la bo ra ção in ter pro fis si o nal, quer a prá ti ca plu ri dis ci pli nar — quan do
não in ter dis ci pli nar ou mes mo trans dis ci pli nar —, e pro mo ve, ine ga vel men te, a
me lho ria das in ter ven ções em que é uti li za da.
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