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Resumo: O presente trabalho aborda experiências do fazer antropológico a partir de uma 

investigação sobre educação indígena, que ocorreu entre outubro e novembro de 2014, em 

uma comunidade ameríndia chiquitana em San Lorenzo de Lomerio, Santa Cruz, Bolívia. Por 

meio de conversas e práticas com adultos e crianças da comunidade, identificou-se processos 

de ensino e aprendizagem formais e informais, tanto em âmbitos mais tradicionais, como na 

fabricação de chicha1 quanto em âmbitos mais contemporâneos, como na escola. Escrevemos 

sobre maneiras ameríndias de ensinar, trocas de ensinamentos e aprendizagens que pudemos 

realizar entre indígenas e estudantes de antropologia e sobre o próprio aprendizado para fazer 

antropologia. Apesar de nossos esforços para construir uma pesquisa ética e construtiva para a 

comunidade, muitos questionamentos emergiram ao longo da investigação, tais como: a 

pertinência das metodologias que utilizávamos e as possibilidades de usos de metodologias 

mais contemporâneas; o valor da pesquisa, ou como torná-la útil, uma vez que sua construção 

foi uma demanda nossa e não da comunidade; as trocas que conseguíamos gerar e os tipos de 

ensinamentos que estávamos provocando; o trabalho com crianças; o afeto que foi sendo 

construído e o que fazer com ele depois das despedidas. Tendo por base essa experiência e 

essas problemáticas, proponho uma reflexão sobre a maneira de estudar educação indígena, 

pensando a própria antropologia e nosso modo de pesquisar. 
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Introduzir 

 Ao idealizar e escrever esse trabalho não pude deixar de pensar que talvez me 

julgassem um pouco prepotente. Que pode uma estudante de graduação querer dizer sobre a 

maneira de fazer antropologia?  

 Mas na verdade esse trabalho é bastante simples, fruto de uma experiência. Meu 

propósito é contar e refletir sobre uma experiência da qual fiz parte a fim de, espero, 

                                                
1 Bebida fermentada de milho, que pode ser alcoólica ou doce. 



contribuir pra experiência de outras pessoas. E, pensando em distanciamentos, o fato de eu ser 

estudante, ainda desacostumada totalmente da prática, ainda duvidando do que me é proposto 

pelos professores, contestando todo esse universo da antropologia que ainda me é um pouco 

estranho, talvez possa, na verdade, enriquecer essa proposta. É permitindo espaço para o 

questionamento do outro – e principalmente o outro que tem menos poder que nós – que se 

pode, de acordo com Stengers e Despret (citada por Latour, 2007), fazer uma ciência 

coosmopolítica, interessada e transformadora. 

 

Preparar  

 As possibilidades de fazer esse trabalho vêm de um privilégio muito importante: eu 

não ser obrigada a trabalhar em emprego formal durante minha graduação em Ciências 

Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é pública e gratuita. Isso permitiu 

que minha passagem pela faculdade seja mais completa e mais fácil em muitos aspectos. Um 

deles, foi o intercâmbio que fiz para La Paz, Bolívia, pelo programa Escala- AUGM, do 

Grupo de Universidades de Montevidéu. 

 Estudar antropologia na Universidad Mayor de San Andrés foi como um sonho  - e 

parece um sonho, já que só tenho a memória, que nenhum colega compartilha comigo. É uma 

universidade onde a maioria dos colegas são indígenas, onde muitos professores são 

indígenas, numa cidade majoritariamente indígena. Isso abre portas para um outro olhar 

antropológico, de outros ângulos. Há um debate crítico à dominação europeia muito presente, 

pois intelectuais indígenas e mestiços que criticaram à colonização e dominação como, no 

século passado, Fausto Reinaga e hoje Silvia Rivera Cusicanqui ou Félix Patzi são bastante 

respeitados, ademais do contexto político atual, com o aymara Evo Morales no poder e todo 

um discurso de sustentação do poder favorável aos indígenas e à descolonização. Na 

graduação grande parte dos autores lidos são latino-americanos ou bolivianos. Como me 

explicou Rozzo (2014), a antropologia ao chegar ao sul tem a oportunidade de mudar de cara, 

porque quem se formou em antropologia nesse hemisfério muitas vezes também veio de uma 

comunidade tradicional ou também sabe ler folhas de coca. E a Bolívia têm dado muito 

espaço para esse tipo de antropólogo surgir, coisa que mexe com as fronteiras do sujeito e do 

objeto, ou com o que é verdade científica e o que é saberes populares. 

 No curso de antropologia de Universidad Mayor de San Andrés há uma grande 

valorização também de saídas de campo. É muito comum que se façam viagens até as 

comunidades, em várias disciplinas diferentes, inclusive por exemplo, na disciplina de 

Quechua, a fim de que os estudantes pudessem falar o quechua com os falantes originários. 



Mais ao fim do curso, há duas disciplinas de investigação, uma em antropologia andina e 

outro em antropologia amazônica e chaco-platense, cuja proposta é fazer um trabalho de 

pesquisa em uma comunidade. Eu cursei o Taller en antropología amazónica y chaco-platense 

e fui por uma semana com meus colegas e professores para San Lorenzo de Lomerio, na 

província de Santa Cruz de La Sierra. 

 Isso é um adendo a adicionar: a importância de ir a campo. Se eu posso refletir sobre a 

maneira de fazer antropologia é devido a ter podido experimentar fazer antropologia. Eu 

venho de um curso de Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que 

possui bastante reconhecimento a nível nacional e internacional e onde não há – salvo 

exceções promovidas por poucos professores dedicados, mas não pelo programa em si – 

investimento ou proposta de que os estudantes vão a campo com seus professores e possam, 

junto com eles e vivendo isso, aprender sobre a prática antropológica. Sim, é importante 

sabermos que o mundo não é um laboratório a céu aberto e que não podemos simplesmente 

usar pessoas para os estudantes adquirirem experiência profissional nem fazer antropologia 

sem cuidado. Mas também não podemos supor que as pessoas não sabem se proteger, 

categorizando-as, como crítica Bergamaschi (2015, no prelo), como vulneráveis, ou que são 

tão frágeis que trocas entre quem está fora e quem está dentro da academia não sejam 

possíveis  ou que será melhor um estudante tratar de descobrir por sua conta e risco como 

deve se comportar em campo. 

 A proposta da disciplina era que ficássemos uma semana fazendo campo, a fim de 

elaborar uma investigação antropológica. Havia bastante exigência para que isso fosse feito da 

melhor maneira possível: fizemos muitas leituras sobre o lugar e apresentamos um projeto de 

pesquisa, que, depois de ser avaliado pelo professor, devia ser melhorado por nós. A 

orientação do professor Bernardo Rozzo é que deveríamos ler o máximo possível de 

informações, para que não fizéssemos aos moradores uma pergunta que eles já responderam 

para outros pesquisadores ou que já está respondida em outros trabalhos. 

 Eu e o colega Randi Medrano decidimos pesquisar sobre educação na comunidade. 

Fizemos um projeto, lemos trabalhos que tivessem temáticas parecidas, lemos muito sobre 

método também. Havia uma preocupação muito grande de nossa parte com o método, não 

queríamos seguir uma antropologia clássica, como um antropólogo a descrever o que são, o 

que fazem e o que creem os moradores da comunidade x, por termos um entendimento, a 

partir de autores como Castro-Goméz (2007) de que as ciências humanas são um projeto 

colonial, que precisa ser transformado, precisamos repensar a ideia de que os saberes 

populares são menos que os científicos ou que certos tipos de pessoas, como cientistas, tem 



maior legitimidade para determinar o que é verdade do que outros tipos de pessoas. 

  Assim, lemos alguns autores que falavam sobre pesquisa intervenção, como Favret-

Saada (2005) e Tedesco, Sade e Caliman (2013), e no propusemos a ir a campo dispostos a 

aprender com a comunidade e a propor oficinas como forma de dar algo em troca ao 

conhecimento que eles estariam nos dando. Outra questão importante para a gente era 

pensando Castro-Goméz (2007) não supor que teorias científicas seriam mais importantes que 

as palavras das pessoas, não queríamos deslegitimar o que a comunidade compartilhasse 

conosco classificando-o como menos verdadeiro, ou como crença. 

 

Chegar 

 San Lorenzo de Lomerio fica na província de Santa Cruz, em área de transição entre a 

floresta Amazônica e o Chaco, região chiquitana. San Lorenzo é um pequeno povoado, com 

casas próximas umas das outras, uma praça principal onde ficam cavalos e porcos, uma Igreja 

que serve também de centro comunitário. Há muitas árvores e morros verdes, um rio corre 

bastante próximo ao povoado, há também um lago. A população dali se reconhece como 

indígena chiquitana e também tem reconhecimento a nível legal, pois é uma região pioneira 

em demarcação de terra indígena. A língua nativa é o besirio, mas todos falam também 

espanhol. 

 Havia uma aproximação de algum tempo entre os moradores de lá e a Universidad 

Mayor de San Andrés. A disciplina de Taller B costumava levar todos os semestres seus 

alunos no mesmo povoado e algumas pesquisas muito interessantes relacionadas a educação 

foram realizadas nessa região, como a de Rozzo (2011) sobre transmissão de saberes na lua 

nova, a de Achacollo e Rojas (2011), sobre a prática da língua nativa besiro e de Charaly e 

Requena (2014) sobre educação intercultural, de forma que foi relativamente fácil a inserção 

de campo.. 

 A comunidade estava de acordo de nos receber e a data de nossa viagem foi 

consultada com eles. Nós fizemos uma primeira reunião no centro comunitário a fim de nos 

apresentar e explicar nossas propostas de pesquisa aos moradores. Após essa apresentação 

estaríamos autorizados a começar os trabalhos. Fomos muito bem recebidos, o cacique falou 

de que estávamos ali para aprender com eles chiquitanos, aprender seu estilo de vida e 

costumes. A partir dessa visita eu e Randi fomos conhecer a escola, onde pudemos conversar 

com as professoras, assistir algumas aulas e ensaios de danças típicas. 

 Nossa ideia não era trabalhar com educação apenas no espaço formal, pensávamos 

muito, a partir da Paulo Freire (1996), na educação presente na vida e em todos seus espaços, 



era importante para gente pensar também outras maneiras de aprender além das da escola. Por 

termos construído proximidade e amizade com algumas das crianças, éramos convidados a 

compartilhar com elas de seu mundo fora da escola: ir em excursões ao rio para nadar e lavar 

roupa, fazer brincadeiras de correr no fim da tarde. Nós modificávamos esse mundo também, 

por nossa causa eles faziam excursões para nos mostrar determinados lugares ou queriam 

jogar jogos que nós conhecêssemos. Tudo isso permitiu que no nosso trabalho abordássemos 

várias maneiras e espaços diferentes de ensinamento e aprendizagens. 

 Conversamos também com outros adultos além das professoras da escola para saber 

sobre ensinar. Juan, curandeiro, falava muito da importância de ter dom para poder aprender. 

Tani, que também era curandeiro, já avaliava que para aprender a questão mais importante era 

interesse, qualquer um  poderia curar se tivesse vontade de aprender. Maria me ensinou a fazer 

chicha pude nesse processo participar de um ensinamento que acontecia dentro da família. 

Lúcia me ensinou o tear, que era uma arte tradicional da região. 

 Buscamos também estar permitindo espaços de trocas e propor intervenções, como 

sugeria Favret-Saada (2005). Com a aprovação da professora da primária, fiz uma oficina de 

contação de histórias afro-brasileiras e indígenas para as crianças de seis a nove anos, de 

forma que pudessem conhecer também um pouco do lugar de onde eu vinha. As histórias 

interessaram bastante as crianças e pudemos compará-las com algumas histórias locais. Em 

outro momento, no centro de artesania, que tinha um computador, fui deixar as fotos do 

povoado que nossos colegas tinham tirado, a fim de que a comunidade pudesse ter acesso a 

elas. As mulheres dali gostaram muito das fotos que apareciam os vestidos que elas tinham 

feito, eu me propus a tirar outras e logo, estávamos fazendo um inventário fotográfico de 

todas as peças de roupa produzidas pelo centro de artesania. 

 Toda essa acolhida e disposição da comunidade conosco permitiu que a pesquisa fosse 

tomando um caminho talvez um pouco mais solto, onde não apenas os pesquisadores 

escolhiam os rumos, mas as pessoas com quem se fazia a pesquisa também nos conduziam. 

Nós não trabalhamos apenas com os processos de aprendizagem e ensinamento que 

preconcebemos, mas com os que os próprios moradores foram nos convidando para conhecer. 

Essa abertura ao outro e deixar-se afetar pelo outro, como propõe Favret-Saada (2005) talvez 

tenha sido um dos aspectos que mais diferenciou essa pesquisa das maneiras clássicas de fazer 

antropologia. 

 

Refletir 

 O tema da ética no trabalho antropológico desde minha entrada na faculdade me 



interessou muito. O código de ética da Associação Brasileira de Antropologia - ABA 

(2011/2012) determinam alguns direitos importantes às populações estudadas pelos 

antropólogos, entre eles o direito de ser informada sobre a natureza da pesquisa, o direito de 

recusar-se participar de uma pesquisa, o direito de preservar a intimidade, direito de que a 

investigação não seja utilizada com o intuito de prejudicar o grupo, direito de autoria e 

coautoria de suas próprias produções culturais, direito de acesso aos resultados da 

investigação e direito de ter seus códigos culturais respeitados. 

 Essas propostas são muito pertinentes, pois além de sucintas, servem como diretriz 

para regular o trabalho antropológico e garantir que esse não seja prejudicial aos grupos 

nativos que, de acordo com Escobar (2009), são “objeto de estudo” por excelência da 

antropologia clássica. É muito importante estarmos atento para sermos éticos com as pessoas 

com as quais trabalhamos. Mas, acredito que, como pontua Escobar (2009), a antropologia no 

século XX tem questionado alguns dos princípios que eram sua base, incluindo o ser sujeito e 

ser objeto. Nesse sentido, seria interessante pensar que ética antropológica pode ser pensada 

não apenas em relação aos direitos do antropólogo e das populações estudadas, mas a própria 

maneira de conceber e fazer antropologia. Como nos explicam Stengers e Despret (citadas por 

Latour, 2007) uma boa ciência talvez não seja simplesmente a que segue rigorosos métodos 

científicos e chega a conclusões já esperadas, mas a que é interessada e transforma o mundo e 

está vinculada a uma cosmopolítica. A partir disso e também da ideia de descolonização dos 

saberes e possibilidades de construir outras ciências sociais, a partir de pontos de vistas e 

epistemes não apenas europeus, como propõe Walsh (2007), penso em três maneiras de fazer 

antropologia que podem talvez ser pertinentes: 

 

-Antropologia simétrica: estudar a modernidade, o mundo capitalista e hegemônico em que 

estamos inseridos. Para entender esse mundo, Latour (2001) propõe que é preciso estudar o 

que é central nesse mundo e não somente o que é periférico. Para entendermos o contexto em 

que estamos inseridos precisamos fazer antropologia da ciência, antropologia da Europa, 

antropologia, arrisco, sobre os ricos, os brancos, o que é dominante. Essa concepção coloca 

novos objetos de estudo para os antropólogos, permitindo outras relações de poder e saber, 

que não as com populações tradicionalmente estudadas, que são geralmente, as consideradas 

“exóticas”. Como bem explicou Gersem Luciano (2015) para entender o racismo não 

precisamos estudar os indígenas, mas o branco. O problema não está no oprimido. 

-Auto-investigações: é um modelo recente de antropologia que tem sido feito principalmente 

a partir da experiência de antropólogos de países colonizados que são oriundos de 



comunidades tradicionais (Speeding, 2006). A ciência antropológica, ao ser produzida na 

periferia, ao invés de no centro, começa a ser domínio também de, por exemplo, antropólogos 

indígenas, que pesquisam, muitas vezes sua própria comunidade, trazendo pontos de vista e 

referenciais locais, além de trabalhos acadêmicos que representam interesses de suas 

comunidades. No III Encontro de estudantes indígenas, em 2015, foi possível ver alguns 

desses trabalhos. Esse tipo de pesquisa, de acordo com Gersem dos Santos Luciano (citado 

por Bergamaschi, 2015, no prelo) membro da etnia Baniwa, as pesquisas desenvolvidas pelos 

indígenas têm colaborado para reduzir “o desequilíbrio nas relações dos povos indígenas com 

o Estado e a sociedade nacional, da qual depende a garantia dos direitos indígenas”. 

-Pesquisa-intervenção e pesquisa participativa. A partir de concepções como a de haver 

possibilidade de afetar e ser afetado nas pesquisas, na ideia de que o pesquisador e quem 

colabora com as pesquisas transforma o mundo e se transforma durante esse processo (Favret-

Saada, 2005), acadêmicos em diversas partes buscaram construir pesquisas que propusessem 

intervenção, como um projeto, uma oficina, uma discussão e que a partir disso se 

construíssem trabalhos onde as populações estudadas também estivessem presentes e 

interessadas. Esse tipo de pesquisa também é usado para construir projetos e políticas públicas 

em conjunto com as comunidades. 

 

Analisar 

 O trabalho que fizemos em San Lorenzo de Lomerio buscava seguir essa alternativa de 

pesquisa intervenção, aliado a uma proposta, por uma preocupação nossa, de fazer outros 

tipos de antropologia, ligados também à descolonialidade, no sentido de repensar a 

colonização de saberes que, como mostra Catherine Walsh (2007) domina nossas 

universidades e realidades, determinando que somente certos tipos de conhecimentos – vindos 

da Europa e chamados científicos – são verdadeiro. Fico, porém, em dúvida se conseguimos 

atingir o que almejávamos. 

 De acordo com Bergamaschi e Bonin (2015, no prelo), uma das questões mais 

importantes eticamente em pesquisas indígenas diz respeito ao consentimento livre e 

esclarecido, pois não é simples explicar para quem não tem contato direto com o vocabulário 

científico que se pretende fazer. Pude sentir isso bastante no trabalho em San Lorenzo, mesmo 

as pessoas se reunindo no centro comunitário e aprovando que nossas pesquisas se 

executassem não tínhamos garantia de que as pessoas que não estavam presentes também 

concordavam. No caso do trabalho com educação, principalmente quando se trabalha com 

crianças, há muita necessidade de pensar sobre isso, pois explicar o que é e o que se pretende 



com sua pesquisa pode ser um desafio ainda maior. Se por um lado c pudemos perceber toda 

inteligência e sensibilidade daquelas crianças e que elas sabiam que tínhamos um trabalho 

para fazer ali e que não éramos meros visitantes, por outro era muito fácil apenas desfrutar os 

momentos junto das crianças e se preocupar depois em anotar o que fizemos, mas esse 

procedimento acabava por tirar as possibilidades das crianças montarem os personagens que 

gostariam que ficassem registrado no papel, ou responderem o que seria conveniente naquele 

momento. 

 Bergamaschi e Bonin (2015 no prelo) falam também da importância da atitude do 

pesquisador em campo, bem como da importância da reciprocidade para muitos povos 

indígenas. Nossa atitude junto a eles nos preocupava bastante e buscamos sempre ser 

respeitosos e dispostos a conhecê-los e a compartilhar do que nos convidassem a 

compartilhar, em um encantamento constante por esse mundo. Também estivemos dispostos a 

ajudar, fosse no futebol na escola, fosse produzindo um inventário de fotos pro centro de 

artesania. Ao mesmo tempo, porém, todos esses laços que foram construídos não foram 

retomados, pois não tínhamos possibilidade de retornar a San Lorenzo, não demos 

continuidade a relação que começamos. Havia uma proposta da turma de entregar todas as 

investigações que fizemos naquela semana de volta à comunidade, havia uma preocupação do 

professor inclusive sobre acessibilidade nas nossas produções acadêmica e cuidados ao 

escrever sobre um povo que vai ler sobre si mesmo, mas ainda assim poderíamos desenvolver 

maneiras mais completas de intercambio entre os conhecimentos que eles nos proporcionaram 

e o que produzimos. Uma opção seria consultar a comunidade sobre temas d epesquisa que 

depois lhes pudessem ser úteis. 

 Há uma crítica na forma utilitarista de relacionamento com indígenas (Bergamaschi e 

Bonin, 2015), quando estes são tomados como objetos e não como sujeitos. Nossa pesquisa, 

por mais que buscasse estar aberta ao mundo que os indígenas propusessem e entender que 

seus pontos de vista não eram menos verdadeiros que pontos de vista científico, ainda seguia 

em alguns sentidos uma antropologia clássica, onde os acadêmicos descreviam saberes e 

formas de transmitir saberes indígenas. Esse fator acaba sendo o que mais me incomoda no 

trabalho anteriormente realizado. 

 Pensando a partir das propostas de Stengers e Despret (citadas por Latour, 2007) para 

definir o que é boa ciência, que dialogam, com as propostas descoloniais por vincular a 

ciência a cosmopolítica, algumas questões podem ser observadas em relação ao trabalho que 

fizemos. Uma das colocações propostas por essas autoras é que o que avaliará se uma ciência 

é boa ou não, não será, necessariamente, o uso de rigorosos métodos científicos, se os 



resultados alcançados com esses métodos forem óbvios, chatos, desinteressarem. Elas 

entendem que fazer ciência assim é um desperdício de recursos. A ciência precisa ser 

interessante, precisa interessar aos outros, ao pesquisador, aos objetos, aos outros cientistas, à 

sociedade, a boa ciência modifica o mundo: ele já não é o mesmo depois da construção dela. 

Para alcançar isso, algumas propostas de Stengers e Despret (citadas por Latour, 2007) vão no 

sentido de explicitar a vinculação entre ciência e política, coisa que fizemos em parte, ao 

colocar em nosso trabalho escrito os valores que acreditávamos e os motivos para construir a 

pesquisa daquela maneira. Elas também falam da importância do pesquisador estar 

profundamente envolvido, apaixonado e interessado pelo que está estudando, que isso, ao 

invés de uma suposta neutralidade, permitira uma maior qualidade da pesquisa, pois o 

pesquisador mais mobilização terá para fazer com que os outros se interessem pelo que está 

produzindo. Da mesma forma é importante estar disposto a mudar a pesquisa, pois é de se 

esperar que você se transforme ao ir a campo, que você seja sensível aos objetos de pesquisa, 

que esteja disposto a escutá-los e isso modifica também a pesquisa, pois os objetos vão te 

mostrar outros caminhos.  

 Há ainda  outro ponto importante abordado por Stengers e Despret (citadas por Latour, 

2007): a construção de meios para que os objetos e pessoas pesquisados resistam à pesquisa. 

Eles não deveriam passivamente aceitar o que o cientista quer impor, mas ter espaço para 

questionar, duvidar, avaliar, não aceitar submeter-se a toda certeza e poder da ciência assim 

tão fácil. Na pesquisa em educação que fizemos, até pela própria flexibilidade de não 

pesquisar sempre de maneiras mais formais e estruturadas, as possibilidades de 

questionamento ficavam muito pequenas. Em nenhum momento houve reclamações diretas a 

respeito da nossa maneira de proceder, ou confrontos sobre nossas escolhas de pesquisa, nós 

não construímos espaços que permitissem esse tipo de expressão, até porque é muito mais 

cômodo tentar criar ambientes confortáveis para ti e para as pessoas que se dispuseram a 

colaborar na sua pesquisa, do que criar espaços que permitam confronto. É mais cômodo não 

ser questionado e é muito fácil aceitar isso como natural, sem problematizar quão estranho e 

mesmo, autoritário pode ser o fato de todos aceitarem os projetos que eu como acadêmica 

idealizei. 

 

Propor 

 Pesquisa temas como educação indígena nos dias de hoje não é uma tarefa simples, 

ainda mais pela educação estar profundamente ligada à modernidade e à escola. 

Documentários como o “Escolarizando o mundo (Carol Black, 2010) trazem uma visão da 



escola como instrumento de colonização e padronização, que é muito importante mas também 

muito pessimista, pois não traz a possibilidade de que comunidades tradicionais possam talvez 

incorporar certas exigências do mundo moderno e reinventar culturas com elas. O pesquisador 

branco que estuda esses temas e está disposto a repensar valores da modernidade como as 

ideias de progresso, evolução, dualidade e separação da natureza e da cultura possui ainda o 

desafio de encontrar maneiras de fazer pesquisas de modo menos colonial, seja buscando 

atender os interesses das comunidades estudadas, construindo pesquisas que dialoguem com 

os movimentos sociais, ou procurando criar o máximo de espaço possível para vozes 

indígenas em pesquisas e universidades. Nos esforçando no processo de ser não apenas em 

investigadores, mas aliados dos povos originários, talvez possamos construir uma 

antropologia que transforme nós, a ciência, os mundos e seja, com isso, útil. 
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