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Adam e nao sobce interesses de ascensao (arquivo Herbert Baldus, AEL) Desta forma o caso ultrapassou 
a sua natureza politica, e assumiu um aspecto cientifico e pessoal, acirrando as rivalidades entre a escola 
hist6rico-cultural ea funcionalista, que se intemacionalizava via Inglaterra e Fran~a. 

14 Schulz-Kampfhenkel realizou esta expedi~ao com o objetivo publico de registrar aquela parte desco
nhecida da floresta e seus povos. Alguns historiadores, porem, consideram que por tras do "interesse 
cientifico", a expedi~ao apadrinhada pelo ministro da Aeronautica de Hitler teria um objetivo militar, 
que seria construir uma base militar que permitisse a invasao da America (ver Stoecker 2011). 

15 A Ultima carta de Nirnuendaju para Baldus, datada de 6 de dezembro de 1945, foi escrita em alemao. I ____ , 
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EXPEDI~A.O AO RIO JARf 
par Schab-Kampfbeakel 

Em seu livro "Raetsel der l.Tr
wa ldhoelle" o sr. Schulz-Kamp
fh <'nl<cl dA. o rela torio de viagem 
da expedic;:i'i.o alema que trabalhou 
de 1935 a 1937 no rio jari, atra
vessa ndo, pela primefra vez, a 
Guinna Brasileira, do sul ao nor
te, desde a desembocadura do 
menciona·do rio, no rto Amazonas. 
at6 as cabecetras de seu afluente 
Cuc, na frontetra. da Guiana Fran
cesa. A expedic;:ao teve fins geo
graftcos, zoologtcos e etnografi
cos, alcanc;:ando brilhantes exitos 
apesar de lmensas dlflculdades. 

0 que int-eressa., especialmente, 
0 tndianista brasilelro, sao ae pes
q uisas reallzadas entre tr~s tribus, 
a saber. os Apa.rat, Oaiana e Oata
pf, sendo as primetr~ duas Ka
raJb e a 'Oltlma Tupi. A expedi
c;:iio demorou-se multos meses na 
aldeia dos Aparai de· rlo jar{ que 
forinam uma famfUa-grande de 
catorze almas. Suas 'casas ar
tlstlcamente construidas silo CU!)U

lares, nAo alcanc;:ando o telhado 
de pa lha de ·palmeirn. o solo, de 
rnodo a. poder ventilar-se, ccntl-

SP 

nuamente, o interior. As casae 
d os Oaiap{ diferem delas nilo KO 
pela forma, que carece das cupu
las com base circular, represen
tando uma. ab6ba da comprida e 
aberta nos dois lados, mas tam
bem pelo -tactc· de niio descanaa
rem lm·edlatament e sobre o solo, 
como aquelas, pois se levantam 
sobre altas estacM , 1podendo-se 
entrar nelas, so por rnt-io de uma 
escada feita de trpncos de arvc-
res com degrAus excavados. Os 
Oaiapf, como tantas outras tribus 
tup{, sAo muito menores do que 
seus vizlnhos ka.ra.lb, havendo mu
lheres de um metro c trinta-e-cln
cc, centlmetros d e altura. Apesar 
dessa inferlorldade fisica caracte
rtzam-ee, tambem como outro& 
Tup{, po~ enormes ro~s. Outro 
trac;:o tlplco tupf 6 o carlnho en
tre os eeposce. Vive esta tribu em 
certa dependenc!a dos Oalana, 
dos quals recebe tnstrumentos de 
ferro e outroe produtos de nossa 
ctvlllzac;:rlo que eeses Karaib, por 
sua vez, obtem dos negrcs da 
Guiana Francesa. 

0 Uvro do sr . Schulz-Kamp
fhenkel 6 nustrado com 6timas 
fotograftas e representa vaUosa 
contrlbuic;:ao para o conhecimento 
do norte do Brasil. 
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