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Em fins de maio de 1980 dirigi à Fundação Nacional do fndio tnn redido de 
licença para pesquisa de campo junto aos índios Araweté (Mtmicípio de Senador José 
Porfírio, Pará). Nesta ocasião, apresentei um projeto de pesquisa, indicando meus 
objetivos científicos e as finalidades acadênúcas da viagem (tese de doutoramento 
a~'Programa de Pós-Graduação em .Antropologia Social do ~useu Nacional/UFRJ). Em j~ 
ne.iro de 1981 fui informado pelo DGPC que minha autorização havia sido concedida , 

! 

·--.. 

v~~orando a partir de maio. 
Assim, cheguei a Altarnira, sede da Ajudância da FUNAI que assiste dí ret a 

me~te aos Arroveté (através do P.I. A. Ipixuna), no dia 3 de maio do corrente ano. 
Áli, o sr. Salomão Santos, chefe da Ajudância, gentilrnente entrou em contato com o 
chefe do P. I.A. Ipi.xuna, para que esté fosse de barco buscar a mim e minha esposa 
(e 'assistente de pesquisa) na boca do Ipixuna. A inexistência de campo de pouso p~ 
ra aviões, no território Araweté, bem corro o controle exercido pela FUNAI ao longo 
.do curso do Ipixuna, exige que os pesquisadores eventuais tenham que depender de 
transporte da FUNAI para o trecho da viagem foz do Ipi:xuna - P.I. 

No dia 8 de maio, em transporte comercial, cheganos à foz do igarapé Ipi 
:xuna, afluente da margem direita do rrédio Xingu. Ali tomamos wna canoa a motor do 

P.I., chegando ã aldeia no mesmo dia. 
Permaneci entre os Araweté até o dia 25 de julho, quando então o esgota-· 

mento de minhas provisões e a avaria de equipamento científico fez-ÍOC, ~ecidir re 
tornar a Altamira, aproveitando a saída para férias do trabalhador braçal do P.I. 
Ip ixuna. Combinei com o chefe do Posto e com o chefe da Ajudância que retomaria a 

. pós um rrês à aldeia, novamente acompanhando o funcionário do P. I. de volta das , 
'férias. Nesta época, o nível das águas do igarapé já havia baixado muito, o que fa 

•-., - 
zia o acesso ã área muito difícil·- os lajeiros do Ipixuna exigem o penoso traba- 
lho da "estiva" (descarregar o barco para poder arrastá-lo sobre as pedras), que 
só pode ser feito por três ou mais homens. 

Resolvi ir até o Rio de Janeiro, para substituição de equipélílento e sol~ 
. ção de alguns negócios pessoais. Bn fins de agosto, comuniquei-ne com a Ajudância 
dé Altamira, que me in.fon10u ser iminente o reton10 do funcionário para o P.I. Ipi 

. xuna, Dadas as dificuldades de acesso à área, já expostas, e meu desejo de não per 
turbar as at ivi dades do chef'e do P. I. com viagens para buscar pesquisadores. deci 
di voltar com o referido func i onàr í.o , ap rove í tando assim uma viagem que teria que 
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ser feita de qualquer modo pelo chefe do P.I. 
Voltei a Al tamira no dia 25 de agosto, pois fora informado de que o tra 

balhador voltaria ao Ipixuna no dia 28. Lá d1egando, soube que o d1efe do P.I. es 
tava saindo do Posto, e que iria a S. Luiz do Maranhão casar. Seria preciso espe 
rar que voltasse desta viagem, para então inros todos (o chefe do P.I. e sua espo 
sa, o trabalhador braçal, eu e minha esposa) de volta ao Ipixuna. No dia 30 de a 
gosto o sr. Eliezer Gomes da Silva, Olefe do P. I. , chega a A1 tamira, e ne infor 
ma que passaria cerca de quinze dias em S.Luiz. Decido então retornar ao Rio de J~ 
neiro, pois fora ccnvocado para participar de reuni.âo de trabalho urgente no Mrseu 

Nacional. 
No dia 15 de setembro, após contato telefônico com o sr. Eliezer, volto 

mais tuna vez a Altamira, esperando finalmente poder ganhar o Ipixuna. Lá chegando , 
o chefe da Ajudância me oferece transporte em barco da FUNAI para o·xrecho Altami 
ra/boca do Ipí.xuna - que eu no rmalnerrte faria em barco corrercial, una vez que o 
transporte ao longo do Xingu no trecho Altamira/s.Félix é relativanente abundante. 
Como era essencial encetar a difícil viagem até ã aldeia, aceitei de bom grado,co!!_ 
siderando ainda que não haveria ônus para a RJNAI, que iria de qualquer forma pro 
videnciar transporte para funcí.onârd os seus. furante dois dias eu e o chefe do P. I. 
ul.tdmamos os preparativos e Ei zenns as compras necessárias à viagem e à estadia na 
área. No dia 18 de setembro, às 7..00 horas, dirigimo-nos ao porto de Altamira para 

. tomar o barco da FUNAJ. Ali, porém, constatamos , para nossa surpresa, que o barco 
disponível era pequeno demais para todos os passageiros e sua carga. Não havia ou 
tra solução senão eu e minha esposa desistinoos de seguir no barco da FUNAI, e te!!_ 
ta111X)s, na Última hora, contratar um barco particular para seguir os funcionários 
que voltavam ao Posto. Combinei então com o Sr. Eliezer que nos esperasse por dois 
dias, no máximo, na boca do Ipixuna, para então segui rrms juntos, e tratei de pro 
curar o mais rápido possível outro transporte. 

Ora, nesta época do ano, e .com um ''verão" especialrrente seco, o rio Xin-, 
gu não estava sendo navegado por barcos de m§°dio calado, e mesmo os barcos menores 
demandavam cerca de quatro dias para vencer as corredeiras doXíngu no trecho Alt~ 
mira/Ipixuna. Por três dias tentei achar un barco que nos transportasse, sem suce~ 
so - os barqueiros e pilotos contratados não apareciam, por motivos diversos, dei 
xando-nos na desagradável situação de ficar ã espera na beira do rio, por três ve-~ 
zes. 

Três dias depois, considerando que, conforme o combinado, o sr. Eliezer 
já haveria de te r deixado o ''beiradão" (a margem do Xingu ã boca do Ipi.xuna) , e 
que não teria sentido chegar lá e fazer este funcionário retomar para nos buscar - 
pois nesta época a viagem de ida e volta, da boca do igarapé até a aldeia, leva 
cerca de doze dias - decidi desistir. Eu e nünha esposa, em comum acordo com o dle 
fe da Ajudância, decidimos esperar até dezenbro-j ane i ro , quando as chuvas do "in 
verno" j ã éhcheram os rios, para chegar ao P. I. Ipi.xuna , sem ônus para a RJNAI 
,sem excesso de riscos. 

Assim sendo, retomamos ao Rio de Janeiro, para aguardar a dlegada das 
chuvas no trédio Xingu. Naturalmente, as tentativas fracassadas de alcançar 
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Araweté resultaram em elevado custo financeiro pa;~ 
01::. 

ali... ~-;:;~~ii;el--de:~ 
gaste físico e psicolôgico. Não obstante, considero que as possibilidades de trab~ 
lho científico na 5rea, e o trabalho que já pude realizar no período de dois meses 
e meio que passei entre os Araweté, justificam qualquer esforço, e exigem minha vo]._ 

ta. 
Estou decidido a ne dirigir aos Araweté no final de dezembro, lá pennane- 

cendo até fim de maio, quando então vence nossa licença de pesquisa. Confio porém, 
que minha solicitação, encaminhada a esta Fundaçâo , no sentido de renovar nossa 1_! 
cença por mais um ano, será atendí da , para que possa levar a cabo sat.í sfatorí.anen 

te nossa pesquisa. 
[ . 

•L Dirigi ao Conselho Nacional de fusenvolvimento Científico e Tecnolóeico, 
do qual sou bolsista, um relatório têcni.co sobre minhas atividades de pesquisa jt.JE_ 
to aos Arawcté-- material colhido, hipótese de trabalho, etc. Corro minha pesquisa, 
porém, encontra-se em fase francamente inicial, e dadas as condições do grupo es tu 
dado (ma1olinguismo), meu material é ainda muito precário, sem validade antropoló 
gica maior que a de sDnples notas de campo. Nestas condições, permito-ne apenas fa 
zer algumas observações gerais sobre os Armveté, e sua situação atual. 

A história do contato dos Arawcté se encontra publicada nos trabanos de 
Arnaud (1978), de Berta Ribeiro (1981), e pode ser lida. nos relatórios da antropó 
loga Regina Polo J\IUller à FUNAI. Por ocasião de minha estadia, pude realizar um e~ 
tensivo Levantanen to denogrâf íco pós-contato, bem como uma análise das causas de 
fP.Q~e dos _fü:~~~l~--(cpider_nia.s_,. gt!er_ras, _o_utr:_as)_. __ Este .. ~.t~E.:t?l...,_ co lh ído em colabor~ 
.ç~o __ com oDr, _Fr_~~e.rtc..2. Ri_~(:!.~C?.L_qu~-~?.!QV:~-d~1!an_t,t':_9 ires de maio no P.I. Ipi xuna , 
~n~tr.a=.s..e__aprcsentado .no, relatório deste médico à RJNAI. 

No que tsnte à história anterior dos Araweté, pouco pude saber, devido a 
Ileu domínio muito incipiente da língua do grupo. Tudo leva ~ crer que os Araweté 
são orjginários :de regiões a leste de seu sítio atual, e as·cabeceiras do rio Bac~ 
já parecem ter sido um núcleo de dispersão importante. Os Araweté deslocaram-se de 
.lá devido a a taques dos Kayapô , e, chegando nas cabeceiras dos afluentes da nurgam 
direita do Xingu, passarwn a deslocar os Asuriní, há cerca de vinte anos atrás.Li_!! 
güí st icarrcnre , o Arnwcté téin afinidades sensíveis com as línguas Tupi-Guarani do 
su-les te do Pará e do Mar:mhüo, enbora possua uma individualidade mui to caracterís 
tica - que não. pc nni te que seja considerada como dialeto. Pude realizar uma análi 
se preliminar da fono log i a Arawe té , para fins de classificação, auxiliado pela 
Profa. Yonnc de Freitas Leite, do t-l1Seu Nacional; a pertinência do Araweté à fami' 
lia Tupf -Cua ran i é inquestionável, assim corro claras também são suas di ferencas em . . 
relação às línguas Tupi-Guarani imediatamente próximas (Asuriní e Parakanii) , 

Jt"questão da autodenomínaçâo do grupo é interessante. Corm se sabe (cf. 
rnl atôr.los ele Regina M:lllcr), a denominação "Araweté" deve ser atribuída ao serta 
nista. João Carva lho, Inté'rp ro te ela frcn te de atração em 1976-1977. Carva lho inter 
'p ret ava esta pseudo-aut.odos í gnnçiio como s í.grri f.icando */awá eté/, isto é, "gente de 
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verdade", M..lller afi nua, porém, que "Arawe tê" é o terno usado pelos índios do Ip.!_ 
xuna para designar os Asuriní (que. eles, se autodenominam J.Má eté) , e que a aut~ 
denominação do grupo é desconheci.da. A isto, só tenho a acrescentar o seguinte: 
(1) os Araweté chamam os Asuriní de Awí ho tê , isto é, "inimigo de verdade"; a pa 
lavra "Araweté" não existe na língua nativa; (2) a palavra * / awa/, no sentido de 
"ser humano, gente'', tampouco existe na língua Arawe té ; (3) a autodcs í gnaçâo dos 
Araweté parece ser bidé, que é a prin:eira pessoa do plural inclusivo ("Nós"), e 
que também pode ser usada substantivrurente, na acepção de "índio", "gente"; 
pude obter, em nenhl.Ull ca1texto controlado, a fonna */i'ã:ndé/, que, na maioria 

não -.'.i"' t 
das 

línguas Tupi-Guarani, co1Tesponde ã la. pessoa do plural inclusiva. Não obstante, 
ccns í dero que o uso. pela RJNAI , do terno "Arawe tê" para designar os índios do I 
pixuna não apresenta inconvenientes graves, até que se possa ter com segurança 
uma autodenonrlnação específica (e isto pode não suceder; há vários gnipos sem uma 
aut odenominaçào) . Ao ccnt ràr í.o de minha colega 13erta Ribeiro, não penso que a de 
nominação Ararawa, que é corno os Asuriní chamam os "Arawe té'". deva substituir o 
none oficial do grupo do Ipixuna • 

.As atividades econômicas e a situação atual dos Araweté já foram descri- 
tas por Berta Ribeiro em relatório a esta Fundação; não observei nada que conteste 
significativamente os dados desta antropóloga. Os Araweté ocupam atua lnente duas 
aldeias, uma de cada lado do Ipixuna, a cerca de 30 km. de sua foz. Jtmto ã maior 
delas estão as instalações do P.I. Ipixuna. Estas aldeias são novas, datam de 
1978. quando a FUNAI abriu roças na área, deslocando-se e aos índios de um sítio -/-· 
bem mais acima no rio. A região é abtmclante em caça e pesca, e a terra parece ser 
boa ao cultivo do milho, base da dieta Arawe té. As aldeias Arawe té , embora possam 
dar ao visitante uma impressão inicial de "desorganização" e de ilegibilidade, se 
organizam especialrrcnte segw1do ton claro princípio de parentesco: as casas, ocup~ 
das por famílias ccnjugai.s , se concentram em torno de pátios comuns a uma parente 
la. Isto é, a aldeia apresenta vários "centros" (pátios, hukâ) , que congregam fal.. 
mf.l ías extensas habitando casas contíguas. O modelo ideal parete. ser o da Famí'l í.a 
extensa uxor í Ioca I de três ou mais gerações. 

Durante o período que lá estive, as aldeias Araweté passavam por uma tran~ 
fonnação significativa: a substituição das casas tradicionais, de palha de babaçu , 
abob~dadas e sem distinção teto/parede, por casas de taipa, à noda das casas do 
Posto. Não creio que tal mudança tenha-se devido a sugestões dos funcionários da 
FUNAI, e sim a um movimento espontâneo Araweté. Alguns inconvenientes, porém, sur 
giram: as casas de barro, corro as tradicionais, tendiam~ não ter janelas, fiGmdor 
escuras e sem ventilação; e o barro para as paredes era extraído de área imediata 
mente ccnt Jgua à casa, criando grandes buracos que rapidamente se enchi am de lixo, 
de baratas e de água da chuva. Como wn todo, a aldeia do Posto (pois a outra, me 
nor, ainda mantinha a maioria das casas no estilo-tradicional) dava a impressão de 
uma can te íj-o de obras. 

O estado de saúde e nutric:ional dos Araweté era bastante bom, nos nnses de 
maio-julho. Suas fontes a l Incn tares são abundantes, e não percebi nenhuma ncccss í da 
ele de introdução de novos cul t Igonos ou de novos métodos de plantio. As técnicas 
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tradicionais de trabalho agrícola não foram substi2i'~J.nléífte-~·!.ladãs""c~~tro~ 
ção dos in~lementos ferro (machado, facões, enxada). Quanto ã obtenção de proteínas 
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a s . 
animais, a pesca com linha e anzol está difundida, embora seja nnis praticada por ~ 
crianças - que contribuem, por esse nétodo ,. substancialnente para a alimentação da ~ 
comunidade. Quanto à caça, é feita essencialmente com arco e flecha, ou com a mão-,, 1 1 
livre, no caso do tatu e do jaboti. Não obstante, os Araweté começam a tomar conta- ,. l 

. to com as ailll8S de fogo, usadas pelos funcionários do Posto, e inevitavclnentc pas- \ 
sarão a utilizá- las, ao menos em parte, corro instrumento de caça. Vários homens já t~ 

atiram bastante bem. 1 
~ situação_de saúde era :x~elente. Não houv~ nenhum caso de doença grave a 

durante minha estadia; IIl3S a fannana do Posto poderia ser bem melhor aparelhada ~ 
(cf. o relatório do Dr. Frederico Ribeiro). O grande problerm. para a assistência rré 1! - " dica aos Arén,;eté, porém, é o difícil acesso à área. Equipes de vacinação, muitas ve t - 'i 
zes, chegam inutilmente às aldeias, de barco, para verificar que as vacinas se dct~ ~ 
rioram durante o trajeto; e caso haja uma epidemia grave nos meses da seca (cono foi ·f .~ 
o caso em setembro de 1980, com cerca de 10 ôbi tos) , o atendinento de urgência fi- ;í 
ca impossibilitado. A construção de uma pista de pouso, assim, é tarefa emer'genc i a l ; '' 

•\ 

J 

não se pode compreender por que, após cinco anos de contato definitivo com os Aniw~ 
té, ainda não tenha sido conptruída uiua pista, dadas as condições sobejamente conhe 
cidas do IpiÀ1.111a. 

Dentro das limitações de recursos do P.I.IpiÀ1JJ1a, e nas condições de aces 
so â área a que me referi, pode-se considerar que não existe nenhuma carência grave 
no grupo, em tennos assistências. As medidas mais urgentes são a construção de urna 
pista e a de_!llarcaç_ii_Q__g_a.$J..erras. Tanto quanto se saiba, o território Arawet ê não se 
enca1tra invadido; mas o intenso rrovimento de mineradoras e garimpeiros em todo o 
curso do Xingu, e a construção do complexo hidrelétrico do Xingu, impõem uma demar 
cação rápida e justa das terras do grupo, antes que se criem situações de fato e se 
adotem medidas paliativas. Os Araweté ainda se encontram em fase de absoluta vulnc- 
rabilidade, biótica e sociológica, ao contato com a sociedade envolvente. Tu<lo ' o 
que é necessário, nesta fase, é uma proteção eficaz - assistência rréclica e controle, 
e dema reação das terras. ~.P...1!---º-§...-P~_r~_çg_:r _ ____Q,.µ_~u,a_i-squcr out:rasínicintiv;:is,_ 
t~is corro implantação de projetos econômicos, alfabetização, etc. , são cxtcnporàno- 
as epoderão _ _pertubar de modo incontrolável o esforço adaptativo do grupo. Em cowp~ 
ração com as mud.mç as sofridas por outros grupos indígenas nesta mcsr.n etnp •. 1 de cb_!! 
tato (5-6 anos), po-Ie+se dizer que os Araweté vêm resistindo bastante bem, conpcn 
sando a elevada rror talidade dos primeiros anos com uma alta taxa de nat.a Li dade , e 
mantendo uma autonon-i r tecnotôgí.ca e cultural razoável. S~u grau de dependência de 
artefatos e pndrôes · --mportancntais "civilizados" é pequeno. e a chefia do r. I. não 
interfere de modo significativo para forçar a adoção de e Ienen tos estranhos :t cul tu 
ra original. N:ío obstante, algumas mudanças sempre se fazem sentir, e este é 
menta crucial para o futuro do grupo .. ,\pôs se terem reorganizado em tomo <lo 
- isto é, _fil)ÓS terem superado as baixas da guerra com os Parakanã e as mortes 

um mo- 
Posto 

por 
epidemias - os Araweté apenas agora podem estabelecer uma "rotina", nesta nova si 
tuação; todo cuidado é pouco, e toda pressa perigosa. 
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pológica sensível e exaustiva se poderão propor e avaliar nedídas de proteção e de , j 
intervenção. Para além das carências óbvias e imediatas - assistência irédic:i, de-. ;t-? 11 

. marcação das terras - , quaisquer outras atitudes de agências de nossa sociedade t" 

que afetem os Araweté devem estar apoiadas em um conhecínento profundo sobre o gru :! 
po. F. esta tarefa que me propus a empreender. - 1 

O sistema cosmológico-religioso dos Araweté é um dos objetos principais j 

de minha pesquisa. Tal escolha, feita originalmente a partir de uma reflexão sobre !I 
as características distintivas das sociedades Tupi, parece es tar-se revelando es- ! 

; 
tratégica para o caso específico dos Araweté. Assim, a "simplicidade" dos aspectos 11 
visíveis da sociedade Araweté - ausência de grupos corporativos de caráter cerimo- ,~ .~ 
nial, econêmi.co ou do parentesco; aparente ausência de chefia e do faccionalismo: ;; 

; t ::. 

ciedade e cultura Araweté, nesta fase de relativa preservação do modus vivendi tr~ 
dicional do grupo, é outra tarefa essencial. Apenas IOCldiante uma descrição antro- 

"'' 

•( relativa simplicidade da vida ritual, e rresnu do xamanisno - parece ser compensada 
por um discurso cosmológico rico e pletórico. Nos poucos meses de campo, pude rec~ ·, 

lher, dentro de minhas limitações lingUísticas, vasto material sobre o mW1do espi 
ritual e mítico Arruveté. Se núnha impressão inicial se confirmar, a saber, que o 
plano de consistência da soc iedade Araweté deve ser abordado a partir do discurso 
cosmológico, o donúnio da língua é tarefa indispensável. Tenho feito progressos ne~ 
ta direção, e o período que tive que passar no Rio de Janeiro {agos 
to-dezenbro) foi errp1~gado na análise do material lingüístico por mim coletado e 
no estudo das gramáticas Tupi-Guarani existentes que, mesmo dentro de limites es 
tritos, são muito úteis. 

O material etnográfico que já pude coletar, embora sempre sujeito ã crf't], 
ca de uma nova etapa de campo e sempre incompleto, inclui vários donúnios da vida 
Araweté: terminologias de parentesco e casamento; genealogias e histórias de vida; 
análise da rotina econômica do grupo no período em questão; observação de ritua~s 
(Kan , a "festa do núlho"; xamanismo; contato com espíritos); coleta de taxonomias 
e de léxico cultural. ~1as o essencial de neu trabalho de cai:r,po foi o aprendizado 
da língua, que deverá ainda representar o esforço principal na etapa de campo vin 
doura. 
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/ MINISTÉíUO DO INTERlOrt 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO FUNAI 

Memº nº l(S'Z...-/82-AGESP Em /b, 03 .82. 

Do: Assessor Técnico Chefe da AGESP 

Ao: Senhor Diretor do DGPI 

Assunto: Encaminha cópia do relatório da primeira viagem de pesquisa 

às Aldeias Araweté realizado pelo antropólogo EDUARDO BATA 

LHA VIVEIROS DE CASTRO . 

.... 
. , 
' Senhor Diretor, 

Encaminho a V.Sª, em anexo, cópia do relatório da 

primeira 7iagem de pesquisa às aldeias Araweté do Ipixuna, realiza- 

do pelo antropólogo EDUARDO BATALHA VIVEIROS DE CASTRO, do Muaeu 

F2cio:nal do Rio de Janeiro, referente à autorização nº 004/82. 

Em atenção ~o exposto pelo referido antropÓlogoem 

seu relatório, às fls.05, encamimho-o a V.Sª para conhecimento e 

providências que se fizerem necessárias na área de atuação desse De 

partamento, quanto a demarcação das terras Ar-awe t.é . Nesse een tí.do , 
expõe que" o território Araweté não se encontra invadido, mas o in 

tenso movimento de mineradoras e garimpeiros em todo o curso do 

Xingu, e a construção do complexo hidTelétrico do Xingu,impÕem vJD.a 

demarcação rápida e justa das terras do grnpo, antes que se ct'iem 

-...... situações de fato e se adotem medidas paliativas". (fls.05). 

Na oportunidade, informo a v'. Sª haver sido expe 

dida cópia daquele relatório ao DGO, em especial, à sua Divisão d~ 

Saúde e a de Desenvolvimento Com1..U1itário. 

Atenciosamente, 

MOO. 124 - 210 x 297 DCmil/ es. 
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:.,füVE.RSIDADE FEDERAL DO mo DE JANEIRO y'~ 
M U S E U N A C I O N A L ,i.~ i ' 

OEPARTAMErHO DE ANTílOPOLOOIA .-,':,· J. 
PROGRJ.MA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 

C!UlfHA DA BOA VISTA, ZC - 08 '( ·, .. "-.. .,,,,.- 
20.942 - mo OE JANEIRO • BRASIL \.- _;1>\ 

1981. 

Ilmo. Sr. 
Coronel Paulo Moreira Leal 
MD. Presidente da 
Ftmdação Nacional do Indi o 
Ministério do Interior 
Setor de .Autarquia Sul 
70. 054 - BrasÍlia - DF . 

. ~enhor Presidente. 

1 

Venho, pela presente, encaminhar relatório referente â primeira 
e tapa.de minha pesquisa antropológica entre os índios Araweté (rio Ipixuna, Pa 
rá), e solicitar renovação da licença de pesquisa para mim e minha esposa, Iara 

Ferraz~ por mais um ano. 
Como esclareço no relatório anexo, uma sér íe de imprevistos fo- 

ra de nosso controle Lírni.ta.ram sever amerrte o tempo de estadia entre os Arawetê. 
Minha licença de pesquisa, obtida em janeiro de 1981 - cerca de dez meses depois 
de eu a ter solicitado ã RJNAI -, é válida de maio deste ano a maio de 1982. Su 
cede que de maio até o mês corrente, só foi possível permanecer na área por dois 
neses e quinze dias (maio-julho). Tendo saído do P.I. Ipixuna no dia 25 de ju 
lho. para tratamento de saúde e reabastecimento de gêneros em Altamira, planeja 
mos demorar-nos apenas um mês nesta cidade, retornando aos Araweté juntamente 
·com um funcionário da PUNAI de volta de suas férias. Nesta época do ano, o nível 
das águas do Xingue do Ipixuna tornam extremamente difícil o acesso ao Posto. e ' 

' o trecho foz do Ipixuna/Posto só pode ser coberto em barco da FUNAI (do P. I.). Su 
-..., - 

cede que, por diversas razões, a Ajudância de A1 tamira - que senpre demonstrou 
boa vontade e disposição em apoíar meu trabalho - não teve condições de assegu 
rar conn.micação entre Altamira e o P.I. Ipixuna, de agosto a nosembro. 
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PPGAS 

·' 
Por duas vezes, em agosto e setembro,'fornos a Altantlra (pois ti 

ve de retornar ao Rio de Janeiro logo após ter saído da área) tentar transporte 
para o Ipixuna, sem sucesso e com gastos consideráveis. Finalmente, decidimos a 
diar nosso retorno para dezembro-janeiro, quando as chuvas perrni tem um acesso ff 
cil às aldeias Araweté, sem ônus para a FUNAI. Nestas condições, o sucesso de no~ 
so trabalho depende de um período de campo maior que o que ainda me resta, pela 
auto~ização de que disponho (isto é, janeiro-maio de 1982). Assim, venho solici 
tar a V.Sa. nos seja concedida renovação de minha licença de pesquisa por mais 

· um ano, uma vez que uma pesquisa em profundidade, que exige o aprendizado da lín 
gua e urna demorada convivência com os índios, só pode se realizar mediante exten- 

"'' 

sas etapas de canpo • . , 
Sem mai.s , aproveito a opor tuni.dade para reiterar a V.Sa. os meus 

protestos de estima e consideração. 
l 

~iJ-.JTL'~ 
Eduardo Batalha Viveiros de Castro 

Professor-Ass í stente 
1v1useu Nacional 

U.F.R.J. 
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