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Apresentação 

É preciso alertar os leitores deste volume, viajantes da aventura 

fluvial pelos rios Tietê, Paraná e Pardo, para que observem com atenção 

o objetivo científico da viagem, os caminhos percorridos e as descrições 

de paisagens, registros remotos e imagens de ambientes muito distantes 

da nossa realidade. 

Ao lermos sobre uma viagem por um rio Tietê repleto de ilhas, 

cachoeiras, tartarugas, onças, antas, aves, macacos, peixes os mais diver

sos, é preciso cuidado com a emoção e com uma inevitável tristeza. 

Para quem lê, com objetivos científicos, é necessário isenção e com

preensão da realidade cultural de um europeu, viajando pelo interior do 

Brasil, na década de 20, do Século XIX. Não devemos abstrair 

Langsdorff do universo de sua época. 

Um leitor atento descobrirá, à cada nova página do universo nar

rativo de Langsdorff, novas informações ou vislumbrará oportunidades 

de pesquisa. Talvez por isso, a palavra que nos vem a lembrança neste 

momento seja: reflexão. 

Ε refletindo que Langsdorff viaja pelo Brasil, pensando a socieda

de e a natureza, mudando seus preconceitos sobre os índios, questionan

do, criticando, analisando, pesquisando. 

O presente volume contém interessantes informações sobre diver

sas localidades da então Província de São Paulo, algumas regiões do Paraná, 

além de diversas comparações críticas com cidades de Minas Gerais. 

Compreende as viagens de Georg Heinrich von Langsdorff, pela Pro

víncia de São Paulo, de 26 de agosto de 1825 a 22 de novembro de 

1826, quando sua Expedição Científica parte da Fazenda Camapuã, já 

em Mato Grosso, rumo à última etapa da viagem: Mato Grosso e Ama

zônia. 



Como observará o leitor, a partir de sua saída do Rio de Janeiro, 

Langsdorff dedica seu tempo, à Ictiologia, Zoologia e Entomologia e 

não mais à Botânica, como no 1o volume de seus diários. Isso se deve, 

entre outros fatores, ao excelente trabalho que o Botânico Ludwig Riedel 

vinha realizando, e ao afastamento voluntário do Zoólogo Christian 

Hasse, da Expedição, ainda em Porto Feliz, antes da partida para a via

gem fluvial pelo Tiête. 

A visão ambiental e social de Langsdorff continua sendo o foco de 

sua narrativa. Entre diversos momentos, um em especial demonstra a 

preocupação ambiental e o rigor científico do nosso autor: 

"As espécies abatidas todos os dias deveriam dar pistas sobre a geografia 

da fauna, ou seja, sobre o habitat e a localização de cada animal abatido, 

pois até hoje tem se definido, de forma genérica, o Brasil como sendo o lugar 

de vida de muitas aves, Mammalia e peixes; isso corresponderia mais ou 

menos a se indicar a Europa como sendo o lugar de origem de uma espécie. 

Quando, tanto aqui como em meu relatório cientifico, faço referência a todo 

e qualquer material colhido diariamente, minha intenção é tentar deter

minar, com exatidão, se essa ou aquela espécie é característica de uma pro

víncia em especial, ou de uma parte dessa província ou de todo o país." 

Além das observações sobre a Fauna e Flora da Província de São 

Paulo, é importante destacar, que esta foi provavelmente a única expe

dição científica a viajar e documentar o Rio Tietê, na primeira metade 

do Século XIX. Suas descrições mostram um Tietê diferente do que as 

últimas gerações tem podido observar. 

Suas informações, no entanto, não são somente referências do pas

sado, mas são importantes para compreendermos, um pouco mais, a 

dinâmica e a história deste rio e dar uma significativa contribuição para a 

sua recuperação. 



Entre outras informações importantes, podemos relacionar o hábi

to das monções e expedições fluviais, de incendiar os campos e, em algu

mas regiões, a mata ciliar do rio. 

Este volume, também se destaca pela presença feminina de 

Wilhelmine Langsdorff, que acompanha seu marido até Mato Grosso e 

escreve alguns trechos do presente volume. A presença e o significado 

de uma mulher numa viagem como esta, carece de maiores estudos, e, 

com certeza, esta leitura será de suma importância para pesquisadores 

que se detenham sobre a questão. 

Os 26 cadernos que compõe os três volumes dos Diários de 

Langsdorff, estão atualmente guardados na Filial de Petersburgo, do Ar

quivo da Academia de Ciências da Rússia: cadernos 1-17; F. 63, inv . l , 

N° 1, N° 2, fols. 1-45, os cadernos 18-20 e a parte do caderno 2 1 ; 

Ibid., F. 63, inv . l , N° 2, fols. 46-109v; N° 3, fols. l -104v, parte do 

caderno 21 e os cadernos 22-26; Ibid., F. 63, inv . l , N° 3, fols. 105-

137; N° 4-7. No final do presente volume, apresentamos algumas re

produções de páginas dos Diários e anexos escritos por Langsdorff. 

Com a entrega do segundo volume dos Diários de Langsdorff, 

nossa Associação cumpre mais uma etapa de seus objetivos e de suas 

metas. Reafirmamos a necessidade de colaboração crítica dos nossos 

leitores e de pesquisadores interessados. Nosso trabalho está apenas no 

início. 
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