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Até o presente momento, conhecíamos a História da Expedição 

Langsdorff ao interior do Brasil, através da publicação de uma das 

variantes das anotações de Hércules Florence e pelos trabalhos 

publicados de diversos cientistas, principalmente nossos colegas, Boris 

Komissarov e Hans Becher. 

Conhecíamos também muitas fantasias e mitos sobre esta viagem e 

tudo o que nela aconteceu. 

Por isso, é bom conhecer a aventura, pela visão de quem a 

planejou, organizou e desenvolveu. 

Georg Heinrich von Langsdorff foi um daqueles homens cuja 

presença, importância e significado continuam a repercutir, mais de um 

século após sua morte. 

Acreditamos que a publicação destes diários, servirá para 

demonstrar o verdadeiro papel de Langsdorff na história e na cultura 

brasileiras. 

É importante destacar que estes diários, são apenas uma pequena 

parte do conjunto de documentos que compõe o acervo da Expedição 

Langsdorff. 

O primeiro volume dos diários, refere-se às viagens pelas Províncias 

do Rio de Janeiro e Minas Gerais e o segundo à São Paulo, vindo agora 

a público. O terceiro, referente a Mato Grosso e Amazônia deverá ser 

lançado em 1997/1998. 

Para que isso pudesse acontecer, um trabalho imenso foi realizado: 

1. a recuperação, na forma de microfilme, dos acervos brasileiro e 

russo, da documentação pesquisada e gerada pelos integrantes da 

Expedição Langsdorff; 

2. o trabalho de organização e preservação desse acervo em 

instituições públicas; 

3. a realização de convênios internacionais e nacionais de suporte à 

pesquisa; 

4. a tradução e o cotejamento dos manuscritos. 



Enfim, um trabalho de décadas, envolvendo uma infinidade de 

pesquisadores em vários países. 

A publicação dos Diários de Langsdorff é, não somente o resgate 

de uma história única e significativa para a cultura brasileira, mas uma 

necessidade científica; pois é por seu intermédio que poderemos 

conhecer um pouco mais de toda essa magnífica documentação e 

desenvolver uma série de pesquisas nos mais diversos campos da ciência. 

Como todo diário, é composto de anotações, observações e 

fragmentos do cotidiano. Ε é exatamente essa visão fragmentar que 

compõe um mosaico de sua época. 

A primeira vez que li estes diários, não pude deixar de sentir-me um 

intruso, observando por sobre os ombros, a maneira nervosa e ao 

mesmo tempo exigente da escrita de Langsdorff. Era como se olhasse a 

intimidade de suas anotações. Mas essa sensação logo deu lugar a 

certeza da necessidade de nosso trabalho. 

Quando Langsdorff dirige-se a nós, seus leitores, em suas 

anotações, com certeza pensava em pessoas que no futuro teriam 

acesso e leriam seus diários. São várias as passagens onde ele refere-se 

a seus prováveis leitores, tecendo considerações sobre diversos 

assuntos. 

São essas passagens, acredito, romperam minha angústia inicial de 

estar violando a integridade de um documento íntimo de outra pessoa, 

a sensação de estar olhando por sobre os ombros de quem escrevia, 

perscrutando sua intimidade. 

Não é tão simples para um historiador coordenar um trabalho 

destes, nem organizá-lo para publicação, nem tão fácil controlar um 

inevitável orgulho por realizá-lo. Os documentos, diários, anotações, 

trabalhos científicos, acervos iconográficos, botânicos, etnográficos, 

zoológicos, de naturalistas que visitaram o Brasil no Século XIX, são 

ainda hoje fonte de referência para inúmeras pesquisas. 

Muitos destes documentos foram publicados ainda no século XIX, 

e outros em nossos dias, constituindo um importante acervo sobre o 

Brasil. A documentação gerada pela Expedição Langsdorff, se constitue 

hoje, numa das últimas coleções de documentos "clássicos" sobre a 

história do Brasil, ainda inéditos. Ε a pequena contribuição que 

apresentamos, é no sentido de preencher esta lacuna. 

Nossa expectativa, como já observamos, é de que estes diários, 



sirvam como ponto de partida para que muitos pesquisadores 

desenvolvam suas pesquisas com este acervo, hoje disponível na forma 

de microfilmes na AIEL, F I O C R U Z , U N B e UNICAMP. 

O acervo como um todo, e estes diários são uma pequena amostra 

disto, interessam aos mais diversos pesquisadores: botânicos, 

antropólogos, zoólogos, historiadores, sociólogos, economistas, 

etnólogos, linguistas, geólogos, ecólogos, geógrafos, entre outros. 

Tendo em vista essa diversidade, cabem algumas considerações 

importantes. 

Convidamos alguns colegas de variados ramos da ciência para 

colaborar, comentando, e preparando uma visão crítica destes 

documentos. Esta colaboração expontânea gerou algumas notas no 

primeiro volume, além de algumas breves, mas importantes 

considerações. Este trabalho, ampliado, resultará num quarto volume 

somente dedicado a artigos com análises críticas dos diários e de outros 

documentos que compõe o acervo. 

Julgo particularmente importante, uma análise crítica e um estudo 

comparativo do ponto de vista ambiental desta documentação, em 

função da importância de suas informações sobre ecossistemas hoje 

degradados. 

L o g o após as notas, que nossos colegas pesquisadores e tradutores 

prepararam, segue entre parênteses, as iniciais de seu autor: (JRS) João 

Renato Stemahnn, (NT) Nota dos Tradutores, (SFMF) Silvia EM. 

Figueiredo, (GCC) Geraldo Ceni Coelho, (H.B.) Hans Becher. 

Como Langsdorff era médico de formação, suas informações 

botânicas, por vezes apresentavam erros de grafia, que foram corrigidos 

pelo nosso colaborador Prof. João Renato Stemahnn. 

Os comentários e notas sobre botânica, foram realizados pelo Prof. 

Stemahnn e pelo Prof. Geraldo Ceni Coelho. 

Comentários e notas sobre a questão da mineralogia, couberam a 

Profa. Silvia Ε Μ. Figueiredo. 

A série de notas produzidas por nossos colaboradores, por não 

fazer parte do original dos diários foram colocadas no final da obra. 

É importante também, apresentar alguns detalhes do projeto 

gráfico. 

Procuramos ilustrar o texto dos artigos introdutórios (informações 



e comentários atuais que não fazem parte do corpo dos diários), com 

fotos P/B de locais e objetos de Minas Gerais, pertencentes ao universo 

espacial de 1824-25 (Igrejas, chafarizes, etc), por onde passou a 

Expedição Langsdorff. 

Este ensaio fotográfico, ajudará o leitor, já nas páginas 

introdutórias, a se familiarizar com o ambiente descrito nos diários. 

N o corpo dos diários, colocamos uma série de fragmentos de 

ilustrações da época, realizadas pelos pintores contratados por 

Langsdorff: Rugendas, Taunay e Florence. Estas ilustrações estão na 

forma de fragmentos e pequenos trechos, como poderá observar o 

leitor, e não fazem parte do corpo original dos diários. 

Langsdorff, no transcorrer dos diários, frequentemente refere-se a 

mapas, anotações e anexos, que apesar de não fazerem parte deste 

volume, encontram-se a disposição dos pesquisadores na AIEL, 

F I O C R U Z , U N B , UNICAMP. 

N o final do presente volume, é apresentado o único trecho dos 

diários, que Langsdorff elabora literariamente, e que nos dá uma 

significativa pista de como ele pensava redigir seu texto para 

publicação. 

É preciso ainda dizer, que de uma maneira ou de outra, sentimo-

nos solidários aos infortúnio vividos pelos membros dessa 

Expedição. 

Inimagináveis foram os problemas e dificuldades encontradas 

para a realização deste trabalho. O tempo foi muitas vezes nosso 

inimigo. 

A necessidade de um trabalho criterioso e o mais fidedigno possível, 

levou a Associação Internacional de Estudos Langsdorff a cercar-se de 

competentes profissionais, pagos e voluntários, de diversas partes do 

Brasil, além da Alemanha e Rússia. 

É preciso destacar a dedicação e competência profissional de todos, 

e homenageá-los. 

As competentes equipes de tradução, revisão e cotejamento, 

coordenadas pela Dra. Victória Naméstnikov El Murr, minha querida 

colega e amiga, e pela tradutora Márcia Hegg, uma das mais 

competentes profissionais que conheci, e que sem dúvida tornou esta 

publicação possível. 

Os profissionais que elaboraram este belo projeto gráfico, que 



dignifica e valoriza a qualidade das informações textuais. 

Os colegas Boris Komissarov, Hans Becher e Paulo Masuti Levy 

pela sua competência profissional e dedicação à nossa Associação. 

Os companheiros que já se foram, entre eles: Plínio Guimarães 

Moraes, Plínio Florence e Marcos Pinto Braga, nosso companheiro de 

Diretoria e fundador da AIEL. 

As Universidades e Instituições que nos apoiaram em nossa 

caminhada e que tiveram importante papel no resgate dessa 

documentação para o Brasil, como a U N B , a UNICAMP, a F I O C R U Z , 

a UFF, a UFMT, a Universidade Estatal de São Petersburgo, entre 

outras. 

As prefeituras das cidades de Magé, Campinas, Chapada dos 

Guimarães, entre tantas outras, que sempre nos acolheram e 

acreditaram em nossos projetos. 

A Fundação Cultural de Barbacena. As Empresas S IEMENS e 

Vale do Rio Doce, entre outras, que sempre nos auxiliaram. 

Ε importantíssimo destacar, a Academia de Ciências Russa, que 

conservou este magnífico acervo, e o Fundo Nacional de Meio 

Ambiente, que acreditou na importância desse projeto para a ecologia e 

para a cultura brasileiras. 

Aos colegas que colaboraram com artigos para esta publicação, em 

especial a Dra. Miriam Moreira Leite, que muito nos honra ao prefaciar 

esta obra. 

Falando como organizador desta publicação, digo que procuramos 

realizar um trabalho cuidadoso e cercado de critérios profissionais. 

Estamos cientes de que nosso trabalho pode conter falhas, e portanto, 

abrimos a AIEL para todas as sugestões, colaborações e críticas 

construtivas. Elas são estimuladas e serão bem vindas. Procuraremos 

atender às críticas pertinentes nas próximas edições. 

Enfim, entregamos agora aos leitores e pesquisadores, o resultado 

de um grande trabalho coletivo, fruto do ideal de alguns e do sonho de 

muitos. 






