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Apresentação 

O prefácio do Dr. José Mindlin soa como um alerta para todos nós que 

trabalhamos com a preservação e, principalmente, com a divulgação da memória 

em nosso país. Quantos documentos importantes ainda estão por ser divulgados, 

muitos dos quais essenciais para o conhecimento de nossas origens como nação? A 

AIEL (Associação Internacional de Estudos Langsdorff), tem como um de seus 

objetivos principais, um trabalho de organização e divulgação da obra de viajantes, 

em particular dos membros da Expedição Langsdorff, o que sem dúvida tem 

colaborado para preencher um pouco esta grande lacuna na história brasileira. 

Ainda temos muitos e importantes livros a publicar, os diários de Riedel, 

Menétriès e Florence, os mapas da viagem feitos por Rubtsov, tratados científicos, 

correspondências, enfim, um conjunto documental que só virá a público com o 

auxílio da iniciativa privada e do governo, com a colaboração dos pesquisadores e 

com o esforço pessoal de cada envolvido. Ε um trabalho árduo, mas necessário, e 

também oportuno, pela proximidade das comemorações dos 500 anos do 

descobrimento do Brasil. Ε sempre bom lembrar, que a vinda das missões científicas 

européias ao Brasil no início do Século XIX, é considerada o segundo descobrimento 

do Brasil, agora, pela ciência. 

Nosso trabalho está somente no início. Ε colaborações de pesquisadores são 

estimuladas e benvindas. 

Com a entrega do terceiro volume dos diários de Langsdorff, completamos 

um ciclo. Publicamos todos os seus diários da grande viagem pelo interior do Brasil. 

Aos leitores deste último volume, apenas uma observação: a necessidade de 

olhar "com olhos de novidade" para o nosso passado, pois nessas linhas o "novo"e 

o "inusitado" andam juntos, formando a essência da ponte de ligação entre passado 

e futuro, constituindo o que para nós poderia se resumir numa única frase - Busca 

do conhecimento. 
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