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Prefácio 

Este terceiro e último volume dos Diários de Langsdorff, publicado sob os 

auspícios do CNPq, completa a divulgação dos resultados da excelente pesquisa que 

devemos a Associação Internacional de Estudos Langsdorff, e que não somente 

permite conhecer melhor a personalidade de Langsdorff, como acrescenta, 

juntamente com os dois volumes anteriores, valiosas informações sobre a expedição 

de que ele fez parte (e que lhe custou a vida), assim como sobre sua permanência no 

Brasil e sobre nosso país daquele tempo. 

Essa divulgação é realmente importante, não só pelo conhecimento que nos 

trouxe, como pôr salientar, com o merecido realce, o mérito e a coragem dos artistas 

e cientistas europeus que formaram a expedição e que se aventuraram a enfrentar os 

grandes riscos de penetrar num mundo para eles desconhecido. Eles conseguiram 

reproduzir com surpreendente fidelidade tudo quanto encontraram - paisagens, 

plantas, animais e tipos humanos, desvendando muitas das nossas riquezas naturais 

até então desconhecidas, com descrições que até hoje são cientificamente válidas. Ε 
com isso permitiram que não caissem no olvido preciosas revelações sobre o que 

existia e como se vivia no interior do Brasil nas primeiras décadas do século passado. 

Sente-se pena de ser este o último volume, dado o grande interesse desta 

obra, Mas fica-se com uma indagação que me permite suscitar, como desafio aos 

estudiosos e pesquisadores atuais e futuros: não será possível que exista, ainda por 

descobrir, muito mais documentação tão ou até mais importante do que esta? 
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