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Langsdorff e a fiocruz 

Paulo Gadelha - Diretor da Casa de Oswaldo Cruz 

O percurso entre a produção de registros documentais pela 

expedição de Georg Heinrich von Langsdorff ao Brasil, no primeiro 

quartel do século XIX, e sua abertura ao público pesquisador na então 

União Soviética a partir de 1930 e, somente agora no Brasil - quase no 

final do século XX -, parece querer repetir a dimensão heróica que 

caracterizou a própria realização daquela atribulada viagem científica. 

Se, no caso russo, este caminho envolveu o desaparecimento por 

mais de cem anos, tanto dos diários, em parte publicados neste volume, 

como dos demais documentos, sua vinda para o Brasil resulta, 

principalmente, do trabalho dedicado de Boris Komissarov e Marcos 

Pinto Braga. Foram eles que lideraram na U R S S o trabalho meticuloso 

de identificação, catalogação e produção de reproduções micrográficas 

dos materiais trazidos ao nosso país pela Associação Internacional de 

Estudos Langsdorff (AIEL), no final da década de 80. 

A busca de parceiros que permitissem duplicar a coleção de 

microformas, de modo a possibilitar sua permanência, preservação e uso 

no Brasil, além da expectativa de realizar projetos acadêmicos e editoriais 

suscitou o encontro dos profissionais da AIEL com a Casa de Oswaldo 

Cruz/Fiocruz, centro de pesquisa e documentação nos campos da 

história da ciência biomédica e da saúde. 

Chamou-nos a atenção, em nossos primeiros contatos, o contraste 

entre a relevância do material reunido e a visibilidade que as iniciativas 

da AIEL alcançavam junto aos meios institucionais e à imprensa, e as 

dificuldades em conseguir o apoio necessário, inclusive para as tarefas 

urgentes de preservação da coleção. 

A identidade de propósitos entre nossas instituições levou-nos, de 

imediato, a estabelecer uma ação conjunta voltada para a duplicação do 

acervo e a garantia de condições para sua acessibilidade. Hoje, a Casa de 

Oswaldo Cruz mantém sob sua guarda, disponíveis à consulta, entre 

outros materiais que integram a Coleção AIEL, cópias da totalidade dos 

documentos reunidos pela expedição ou a ela associados, a produção 

científica de seu Líder e demais participantes, assim como material 

secundário sobre a trajetória de G. H. von Langsdorff recentemente 



produzido. 

Desde o início de nossas atividades conjuntas, sonhávamos com um 

projeto acadêmico e editorial à altura da significação desse conjunto de 

fontes. Portanto, foi grande nossa satisfação quando Boris Komissarov e 

Danuzio Gil Bernardino da Silva anunciaram a realização de um 

rigoroso e abrangente trabalho visando publicar os Diários de 

Langsdorff relativos a sua Expedição no Brasil. Como um caminho 

natural, naquele momento firmamos nova parceria, de maior fôlego, 

apoiando a publicação dos primeiros volumes. Nossa expectativa é a de 

participar mais ativamente na edição dos próximos. 




