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Os diários do Barão Georg Heinrich von Langsdorff constituem 

uma parte importante do arquivo de sua expedição brasileira, realizada 

entre 1822 e 1829. Nos anos 30 do século XIX, eles se perderam 

juntamente com todo o arquivo da expedição e só foram redescobertos 

em 1930. Atualmente estão guardados no Arquivo da Academia de 

Ciências Russa. 

Esses diários compõem-se de 26 cadernos de diferentes formatos e 

tamanhos, abrangendo 1.388 páginas. Não resta qualquer dúvida 

quanto à sua autenticidade: alguns contêm a assinatura de Langsdorff, e 

a letra dos textos é a mesma usada em conhecidas correspondências do 

cientista. 

Langsdorff escreveu esses diários no campo, em circunstâncias 

dificílimas. Graças ao uso de tinta indelével, uma composição de pedra-

infernal, goma-arábica e fuligem de pinheiro, grande parte dos diários 

está em boas condições. Só os textos escritos nos versos, para os quais 

ele utilizou tinta de matizes vegetais, estão borrados ou apagados. As 

observações escritas a lápis estão descoradas. 

Trata-se de uma leitura difícil, tendo em vista que os diários foram 

escritos em alemão e em ortografia arcaica, vigente àquela época. Neles 

encontram-se desde frases acavaladas a abreviações. Existem também 

páginas escritas em português e em inglês e palavras isoladas em 

português, latim, línguas indígenas e francês. Além disso, Langsdorff 

utiliza freqüentemente abreviações e ortografias numa mistura de 

diversos idiomas. Igualmente complicada é a leitura das frases escritas 

nas entrelinhas. 

Os diários brasileiros de Langsdorff têm início no dia 8 de maio de 

1824 e terminam em 20 de maio de 1828, isto é, desde a partida para 

Minas Gerais até o momento dos terríveis ataques febris durante a 

viagem com seus companheiros pelo rio Juruena. Esses foram os 

primeiros sintomas da doença que, mais tarde, provocaria a perda total 



da memória. A partir de 20 de maio de 1828, cessam os registros em 

diário, conforme ele mesmo relata em sua carta de 18 de maio de 1829, 

dirigida a Karl Nesselrode, Ministro das Relações Exteriores da Rússia. 

É importante registrar que Langsdorff já havia escrito diários antes 

dessa data inicial de 8 de maio de 1824, e que existem lacunas no 

período mencionado. Supõe-se que ele tenha escrito um diário no 

período de setembro a dezembro de 1822, por ocasião de sua viagem a 

Nova Friburgo, considerando-se que ele menciona, em um manuscrito, 

o fato de não ter feito nenhuma anotação em diário no período de 9 de 

dezembro de 1822, dia de seu regresso dessa viagem, a 8 de maio de 

1824. Todavia, essa suposição não pôde ser confirmada totalmente, 

pois, em correspondência oficial de 6 de abril de 1823, a Nesselrode, ele 

registra que, em conseqüência de uma doença, "nem conseguia redigir o 

diário". 

Durante o período de sua permanência no Rio de Janeiro, de 17 de 

fevereiro a 26 de agosto de 1825 e de 22 de fevereiro a 05 de abril de 

1826, Langsdorff preparou-se para novas viagens, mas não escreveu 

mais em diário. As primeiras páginas do Caderno n° 21 contêm a letra 

de Wilhelmine von Langsdorff, que assumiu os registros que abrangem 

o período de 05 de abril a 20 de junho de 1826. Resta saber se 

Wilhelmine é a autora do manuscrito ou se seu marido lhe ditava o 

texto. Durante sua permanência em Mato Grosso, de novembro de 

1826 a junho de 1828, Langsdorff só fazia anotações detalhadas 

quando se ocupava com pesquisas de campo. N o entanto, todos os 

lugares visitados nessa região estão minuciosamente registrados, de 

forma que dispomos, atualmente, da principal parte dos diários de 

viagem escritos por Langsdorff no Brasil, durante os anos de 1824 a 

1828. 

Em 1936, o filólogo V A. Egerov foi convidado por Noema 

Sprintsin para transcrever os textos dos diários. Ele foi o primeiro 

cientista a assumir essa árdua tarefa, tendo se encarregado dos diários das 

Províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nos anos 40 e 60, Maria 

Krutikova examinou os textos decifrados por Egerov e finalizou o 

trabalho em todos os demais diários. Nos anos 70, Dimitrij E . Berthels 

leu cuidadosamente todos os textos mais uma vez, fazendo as devidas 

correções. 

A publicação dos Diários na língua portuguesa foi possível graças a 

uma série de fatores. Senão vejamos: 



Há 20 anos, existe uma bem-sucedida cooperação alemã-russo-

brasileira nó âmbito dos Estudos Langsdorff. Ela teve início em 1974 

com o I o Seminário Internacional de Langsdorff, na outrora cidade de 

Leningrado, hoje São Petersburgo, para o qual foi convidado o Sr. Boris 

Ν. Komissarov, sócio-fundador e presidente da Associação Internacional 

de Estudos Langsdorff. Em 1988, teve lugar o I I o Seminário 

Internacional, em São Paulo, em 1990; o I I I o , em Hamburgo; e, em 

1992, o IV o , em Petrópolis. Além disso, surgiram várias publicações, 

que contribuíram para que as pesquisas de Langsdorff tivessem grande 

repercussão nos respectivos países. 

O primeiro volume abrange os diários de 08 de maio de 1824 a 17 

de fevereiro de 1825, dedicados à viagem de pesquisa nas Províncias do 

Rio de Janeiro e Minas Gerais (Cadernos n°s 1 a 17). O segundo 

volume reporta-se ao período de 26 de agosto de 1825 a 22 de 

novembro de 1826, em São Paulo (Cadernos n°s 18 a 20 e parte do 

Caderno n° 21). O terceiro volume começa em 22 de novembro de 

1826 e termina em 20 de maio de 1828, período em que percorreu as 

Províncias de Mato Grosso e Amazonas (parte do Caderno n° 21 e 

Cadernos n°s 22 a 26) . O quarto volume conterá comentários e artigos 

científicos com análises sobre os assuntos abordados nos diários: 

história, etnologia, botânica, zoologia, mineralogia, história da 

Medicina e diversos outros ramos da Ciência. 

O presente volume abrange a viagem do Rio de Janeiro até a região 

limítrofe de Diamantino, em Minas Gerais. Gostaríamos de registrar o 

importante auxílio da Sr a Renate von Rappard, tataraneta do Barão 

Georg Heinrich von Langsdorff, a quem dedicamos nossos 

agradecimentos. 

Texto originalmente escrito para uma primeira edição alemã dos Diários de Langsdorff, que 

ainda não foi publicada 






