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Em 1915 foi publicado no "Geographical Journal" 
de Londres um breve relato sôbre as explorações que o 
major inglês, mais tarde elevado n, coronel, P. H. Fawcett 
realizou na América do Sul,' intitulado "Bolivian Explo
ration, 1913-1914". Êsse artigo começa por um breve 
relato sôbre trabalhos de medição levados a cabo por 
Fawcett, encarregado do Govêrno Boliviano, em vários 
rios do nordeste da Bolívia. 

Logo em seguida, Fawcett narra novas descobertas 
que êle fizera numa região que, conforme êle próprio 
afirma, nunca fôra pisada por um civilizado, morto ou 
vivo. No seu relatório o autor não especificou de que 
região se tratava, sem dúvida com o fito de impedir que 
o fruto de seus esforços fôsse colhido por outros, nem 
mencionou o nome da tribo que aí encontrara e na qual 
êle e os seus dois companheiros passaram alguns dias, 
depois de viajarem durante seman~s numa canoa e atra
vessarem a pé a mata virgem. 

É verdade, porém, que Nordenskiôld (1) menciona 
essas descobertas e revela até mesmo o nome dessa tribo 
que Fawcett pessoalmente lhe confiara: os 11;/ ashubi, 
indicando o llio Mequens como o lugar onde êles habi
tavam . Além disso, no "lVIillionth Map" da "American 
Geographical Society" estão discriminados também, além 

( ' ) NOl'd ClIs kióld, Erlalld : FOl'schungcn und Abenteucr in Südamcrika. 
p. 332. - Stultga l't 192-1. 
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dos Maxubi, nas caLeceiras dos rios :Mequens, Colorado 
e Branco (na margem direita do Hio Guaporé) as tribos 
dos Maricoxi, dos Tarimoxi e dos Arupi, estando tais 
localizações baseadas, induLità,velmcnte, em relatos feitos 
por Fawcett. Isso não impediu, porém, que as desco
bertas daquela época fôssem esquccidrts. Até mesmo o 
Dr. E. H. Snethlage, que possuía conhecimentos exce
lentes das fontes novas e antigas sôbre a região do Rio 
Guapor6 e que ouvira fn.lar da C'x]Jec1içfío de Fawcett, 
ignorava o seu relat.o sôbre a Illem li a . 

Entretanto, saiu em Londres o livro de viagens, 
póstumo, de Fawcett, publicado por seu filho Brian 
Fawcett (2). Aqui, Fawcett conta, num capítulo, mais 
uma vez e e m parte mais de tal hadamen te os acon teci
mentos e descobertas de 1914. E desta veíl o autor não 
faz segredo da tribo e da região que ela halJita: tratava
-se dos Max ubi, que êle atingira ao norte de um seringal 
no Rio Co 100·ado. Segundo indica particularmente o 
Sr. I3riall li' awcett, o explorador inglês determinara a 
situação geográfica dêsse ponto como G2° 22' OE x 12° 12' S . 
Como se vê, não se pode tratar de índios bolivianos, con
forme deixar a supor o título de seu primeiro informe, 
isto é: "130 livian Exploration", mas, ao contrário, de 
uma tribo brasi leira. 

Considerando-se que tanto o "Geographical Journal" 
como a obra póstuma de Fawcett são atualmente acces
síveis a todos, bastará breve resumo das observações etno
gráficas mais illlportnll tcs, acrescidas de algumas notas 
suplementares: 

Os Maxuhi contavam cêrca de 2.000 a 3.000 almas, 
divididas em um total de aproximadamente 50 casas, cada 
uma delas co n tendo de 50 a 100 moradores. A alimen
tação era abundante e provinha principalmente dos gran
des campos d e cultivo, nos quais se plantavam especial
mente amendoim, milho, batata doce, macaxeira, mamão, 
tabaco, algodão e, em menor quantidade, bananas. A 
caça era rara. As casas onde habitavam eram enormes 

(2) Fawcctt., P . II. : Explorat.ion Fawcet,L, - LOllures ]\)53. 

I , 
I 

I 

\ . 

XXXI CO:'J(~ I{. l N'!'. DE Al\LEH1CANIS'rAS 115 

ma!ocas lIa forma de (~()lmeias , de 100 pés de diftmetro 
e 40 pés (n, fonte de ] 915 indica 70 pés) de altura. Ao 
redor do pilar central da casa dispunha-se um círculo 
de cI\'n taros rml'a guardar eh ieha. As 20 ou mais famílias 
agrupavam-se ao longo da parede da maloca e cada uma 
tillha R\la fogu eira própria. Uma a cinco dessas casas 
constii,uiam uma aldeia. Entre os utensílios domésticos 
mencionam-se o vasilhame de barro, banquinhos de ma
deira e rêdes. Fawcett salienta que só os homens ador
navam () corpo, isto 6, levavam no nariíl um pequeno 
tubo e usavam batoques nos lábios e colares de diversos 
tipos. Além disso, mencionou' também (tiras) de borracha 
atadas ao pulso e abaixo do joelho. g de supor, porém, 
que as (tiras) usadas como adôrno e que Fawcett pensou 
serem de borracha fôssem na realidade tecidas de fios 
de algodão, mas pintadas com urucu, como é costume 
entre as tribos dessa regitLO, e cobert[\,s de sujeir[\" circuns
tú,llcia que podia lhes dar' a ap[\,rência de serem de bor
racha. Utiliílava-se urucu também para pintar o corpo. 
N uma das fotografias nota-se também o adôrno auricular 
que é um pedaço triangular de concha pendurado no 
lóbulo da orelha, costume idêntico ao dos índios Tuparí. 
Fawcett diz que os Maxubi não se enfeitavam COlll penas. 
Informa ainda que não observou o uso de vestuário entre 
êsses indígenas; algumas fotografias indicam, contudo, 
que os homens utiliílavam Ullla fôlha para cobrir o pênis, 
como é costume entre as tribos da região dos rios Branco 
e Colorado. (Os Tuparí denominam essa fôlha de "tá
maram".) e). O que numa fotografia dum pajé .Maxubi 
(Faweett 1953) parece uma tanga de palha é, segundo 
uma informação particular do Sr. Brian Fawcett, um 
retoque feito pela casa editora, presumivelmente por razões 
de decência. 

Como habilidades manuais realça-se a cerâmica qué 
compreendia a manufatura de vasilllame de barro para 
cozinhar e guardar comida e chicha, tI' abaUlO desem
penhado pelas mulheres. Faíl-se menção também da 

(3) crI'. Caspar, Fmn7. : Some Scx Bcliefs allll I'mctices of thc Tupari 
Indians. - Rcvisht do Museu l'au lista , Nova Série, vol. 7, 1\)53. 
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preparação de flechas e arcos, utilümdos como armas de 
caça e de guerra, espadas, banquinhos de madeira de 
quatro pés, rêdes e bôlsas para transportar os produtos 
das roças, bem como objetos de adorno. fG interessante 
ressaltar que Fawcett notou também numa ou duas ma
locas sarabatanas que, no cntanto, parece niTo eram muito 
usadas pela tribo. De acôrdo com essa informação, os 
Maxubi seriam classificados, ao lado dos lJ1 ajas, na Bolívia, 
como os representantes, mais ao sul, dos índios que utili
zam sarabatanas. 

Entre os objetos etnográficos só pude 10calÍímr dois 
machados de pedra e duas bôlsas de transporte, feitas 
com malha de rêde, na coleção Fawcett do British lVlu
seum, de Londres, no Pitt Rivers Museum, de Oxford, e 
na coleção particular do Sr. Brian Fawcett, respectiva
mente. 

Fawcett não observou a existência de instrumentos 
musicais. No entanto, os J\1axubi cantavam muito, tôdas 
as manhãs, ao romper do dia, e, por ocasião das ceri
mônias fúnebres, a noite inteira. 

Os Maxubi, segundo informa Fawcett, estavam per
manentemente em pé de guerra com as tribos vizinhas. 
Os homens caídos no combate, tanto os inimigos como 
os próprios membros da tribo, e até mesmo os que mor
riam de morte natural eram assados, distribuídos entre 
as diversas famílias e comidos em seguida, sendo as tripas 
cnterradas numa vasilha. Depois de devorarem os cadá
veres, os J\1axubi procediam a um longo exorcismo do 
espírito, o qual era levado a cabo pelo pajé da tribo numa 
espécie de transe. Na cerimônia funerária Fawcett viu 
utilizar a parede móvel de esteira, que, vinte anos mais 
tarde, Snethlage observou nas tribos Waioró, Makuráp, 
Jabuti e Arikapú, também para fins de magia. Infeliz
mente Fawcett não chegou a saber como os pajés entra
vam em transe; supôs que isso sucedesse por meio da 
auto-sugestão. As descrições de Fawcett sôbre o exor
cismo dos mortos lembram as descrições feitas mais tarde 
por Snethlage das cerimônias das tribos Jabuti e Waioró. 

XXXI CONGR. l NT. DE AMERICANISTAS 117 

Devido aos fatos que Snethlage, em 1934, e eu pró
prio, em 1948, observamos nessa região, não causa sur
prêsa o que Fawcett relata a respeito do uso dos estimu
lantes: os Maxubi fumavam cigarros de tabaco, utili
zando fôlhas de milho como envólucro e, além disso, 
tomavam rapé por meio de um tubo, com um pequeno 
recipiente na extremidade; trata-se, evidentemente, do 
tubo de rapé, difundido aliá,s entre tôdas as tribos da 
região do rio Branco, do Colorado e do Mequens, bem 
como nas tribos Mondé e Kepikiriuat . 

No livro póstumo, Fawcett menciona o uso de ca
chimbo para fumar, utensílio êste de que não tinha feito 
menção no seu primeiro relato. Em vista de que no livro 
não menciona mais os tubos para tomar rapé me parece 
possível que o autor tivesse errado a êste respeito, to
mando os tubos de rapé por cachimbos. N uma carta 
particular o filho do explorador e editor do mencionado 
livro escreveu-me com referência a êste assunto: "This 
was written for the general reader, not the specialist, 
and I would advise you to accept rather the account 
in the RGS papel' Ci. e. o artigo no "Geographical Journal"), 
Cwhich) was written shortly after the visit, while the 
J\1S (i. e. o manuscrito do livro póstumo) was written 
in 1923". - A meu ver, também deve-se seguir êste 
conselho nos outros casos cm que haja divergência entre 
as duas fontes. 

A respeito das relações de pessoa a pessoa, Fawcett 
narra que essa tribo era muito hospitaleira, que outor
gavam uma certa autoridade aos chefes, que os esposos 
mantinham relações meigas entre si e que até mesmo 
se notava uma certa igualdade de direitos entre os dois 
sexos, que Fawcett deduziu da conduta geral dos mem
bros casados dessa tribo. 

Quem são afinal êsses Maxubi? Como se poderão 
coordenar as informações dadas por Fawcett com as de 
que já dispomos sôbre essa região? 

Desde 1914 os seringueiros penetraram pouco a pouco 
no território dos rios Brallco, Colorado e Mequens, bem 
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como do Corumbiara. Uma tribo de 2.000 a 3.000 almas, 
isto é: cêrca de 50 malocas, dificilmente poderia passar 
despercebida aos nativos, aos índios recém-assimilados, ou 
aos próprios seringueiros. Daí surge a questão: . Os 
Maxubi compartilham da sorte da maioria das outras 
tribos dessa região, isto é: morreram em grande parte 
de "catarro" e outras enfermidades tra:.'Iidas pelo branco 
e sofrem os restantes o processo de aculturaçfLo no meio 
caboclo nos barracões? Ou se1':1.o mesmo idênticos a 
alguma das tribos do rio Mequl'lls, do Colorado ou do 
Branco, que Snethlage visitou em 1934? 

Já uma comparação inicial das informações dadas 
por Fawcett com os resultados etnográficos de Snethlage 
dêsse mesmo território deixa bem claro que os Maxubi 
pertencem a essa área cultural: encontramos as mesmas 
malocas em forma de cúpula ou colmeia, o mesmo corte 
de cabelo, o costume de tomar rapé por meio de um tubo, 
a espada comprida, etc.. No entanto, a fim de poder 
identificar os l\1axubi com uma tribo definida necessita
ríamos de dados etnográficos mais precisos que os forne
cidos por Fawcett. Por outro lado, estabelecer uma com
paração baseada nos achados etnográficos torna-se ainda 
mais difícil, se não impossível, pois, já na época da visita 
de Snethlage, tôdas as tribos da região encontravam-se 
em um rápido processo de assimilação cultural. Principal
mente dos l\Iakurá.p, que se distinguem sob vários pontos 
de vista, as outras tribos recebem e assimilam muitos 
elementos materiais e mesmo espirituais. No entanto, é 
forçoso mencionar que os dois úllicos objetos dos l\1axubi 
dos quais tínhamos fotografias não nos dizem muito: a 
bôlsa de transportar poderia ter a sua origem em várias 
tribos da região, ao passo que o machado de pedra, na 
mesma forma que nos lVlaxubi, é utilizado também pelos 
Huari, no rio Corumbiara, e pelos Tupari, no Rio Branco, 
sendo possível que outras tribos o tenham igualmente 
usado. 

Como único meio de identificação dos Maxubi só 
nos restava a comparação lingüística. Recentemente Paul 
Rivet publicou a lista de palavras dos l\1axubi que Fawcett 
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anotou em 1914 (4). E felizmente dispomos também de 
listas de palavras - embora não publicadas - cole cio
nadas por Snethlage em 1934 em tôdas as tribos da região 
que êle visitou. Uma comparação entre essas listas de
monstrou que havia grande coincidência entre as palavras 
Maxul>i anotadas por Fawcett e os vocábulos Arikapú, 
coligidos por Snethlage : 

Total das palavras Maxubi (lista de Fawcett) .. cêrca de 100 

]';xemplos correspondentes em Arikapú (Snethlage) . . 39 

Dessas são idênticas às de MaxulJi. . . . . . . . . . . . . . .. 24 

Essa coincidência parece-me muit.o elevada, levando
-se em conta as dificuldades que ambos os exploradores 
tinham em fazer-se compreender. Além disso as palavras, 
constantes de ambas as listas, que divergem de sentido 
são, na sua maioria., as que poderiam fàcilmente induzir 
em êrro ao interrogar os Índios, por exemplo: búca, 
pulseira, colar, dente, mulher, mau, e outras semelhantes. 
Por outro lado, entre a língua dos Maxubi e as das outras 
tribos - inclusive os Huari, os K epikiriuat e os Mondé 
-, não existe coincidência léxica alguma, que se possa 
comparar aos paralelismos indicados entre o Maxubi e o 
Arikapú. Parece-me permitido concluir que os Índios 
encontrados por Fawcett e denominados Maxubi, e os 
Arikapú, que à época de Snethlage já se tinham reduzido 
a poucas famílias, representam, com tôda probabilidade, 
a mesma tribo. 

D essa maneira fica, talvez, solucionada uma pe
quena incógnita da etnografia brasileira. U ma outra 
porém espera ainda pelo seu esclarecimento: que tribo 
será a dos l\/Iaricoxi, que Fawcett encontrou por ocasião 
da mesma expedição de 1914, três dias ao norte da região 
habitada pelos Maxubi, segundo a indicação do diário 
de Fawcett a 62° 23' OE x 12° 03 ' S? Descreve-os como 
sendo "ent.es horrorosos, cabeludos e semelhantes a ma
cacos" que cm comparação com os l\.1axubi, eram de 

(4 ) H.i vct, l' ~tul : La Lallgu!' J\!:tsuhi. - - Journal de ln S.wi616 des Am6ri
clw is Lc~, II. S., vo l XLII, 1(J53 , p. 119-12G, Paris. 
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cultura muito inferior. 1tsses Maricoxi repeliram Fawcett 
com violência, antes que êle pudesse entrar numa das 
suas malocas. Snethlage menciona ainda, por ter ouvido 
falar nela, essa tribo dos " Cabilludos" (5) que segundo 
se supunha, era vizinha dos Waioró. No entanto, até a 
presente data, não se sabe nada ao certo a êsse respeito. 

(6) Sncthlagc, E. H. : Diário, JIlS" p, 5l3. 
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