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Este site se destina à divulgação de alguns trabalhos meus, tanto impressos e já 

publicados como não. 

Entre eles destacam-se três livros (Índios e Criadores, O Messianismo Craô e Ritos 

de uma TriboTimbira), hoje esgotados,  sobre os índios craôs, um povo falante da língua 

timbira, da família jê, no Estado do Tocantins; uma análise de seus contos de guerra; e 

minha tese de doutorado sobre o mesmo povo. Ainda sobre os craôs ofereço dados 

censitários, mitológicos, biográficos e outros. Dos marubos, povo falante de uma língua 

da família pano, mostro genealogias por malocas e por seções. 

Incluí também dois cursos de extensão que costumava de vez em quando oferecer 

na Universidade de Brasília: Áreas Etnográficas da América Indígena e Mitologia 

Indígena. 

Nasci em Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, em 1938. Cursei o bacharelado e a 

licenciatura em Geografia e História nas Faculdades Católicas Petropolitanas. Em 

seguida, por recomendação de minha professora de Antropologia, Maria Laís Mousinho 

Guidi, fiz o “Curso de Especialização em Antropologia Cultural”, oferecido pelos Profs. 

Luiz de Castro Faria e Roberto Cardoso de Oliveira, no Museu Nacional, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Doutorei-me em Antropologia, sob a orientação do Prof. João 

Baptista Borges Pereira, na Universidade de São Paulo, em 1970. De 1969 a 1994 fui 

professor na Universidade de Brasília, com que continuo em contato. 

Como exercício previsto no referido curso de especialização, exerci a tarefa de 

auxiliar na pesquisa de campo de Roberto DaMatta entre os índios gaviões (Parkateyê), 

também timbiras, no Pará, em 1961. Entre 1962 e 1971 fiz várias etapas de campo entre 

os craôs, como parte de dois projetos comparativos: um, do Prof. Roberto Cardoso de 

Oliveira, sobre as relações entre índios e não índios da perspectiva da fricção interétnica; 

e outro, dirigido pelo mesmo professor junto com o Prof. David Maybury-Lewis, da 

Universidade de Harvard, sobre a organização social dos índios do Brasil central. Entre 

1974 e 1983, fiz pesquisa entre os marubos do vale do Javari, no Estado do Amazonas. 

Mais detalhes sobre minhas atividades podem ser 

encontrados numa conferência que fiz e numa entrevista que dei 

na mesma ocasião no PPGAS do Museu Nacional (UFRJ), ambas 

publicadas na revista Mana 8 (1): 181-193 e 195-211 (2002), da 

mesma instituição. Concedi outra entrevista no PPGAS da 

UFPR, publicada na sua revista Campos 7 (1): 159-177 (2006). 

E ainda mais uma no PPGSCA da UFAM, divulgada na revista Somanlu 7 (1): 193-206 

(2007). Na realização de seu projeto Memória das Ciências Sociais no Brasil, Celso 

Castro também me entrevistou, disponibilizando meu depoimento no YouTube da FGV. 

 

Página inicial  

 

Mana 
Conferência  

Entrevista  

Campos Entrevista  

FGV YouTube 

http://www.juliomelatti.pro.br/endereco.pdf
http://www.juliomelatti.pro.br/index.html
http://www.scielo.br/pdf/mana/v8n1/9646.pdf
http://www.scielo.br/pdf/mana/v8n1/9647.pdf
https://revistas.ufpr.br/campos/article/view/5454/4008
https://www.youtube.com/watch?v=EVU4h0jm9oo

