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Silvia F. de M. Figueirôa. 

" É impossível fazer uma viagem confortável nesse país". Com essa frase, 

Langsdorff encerra o texto desse diário ora saído a público; mais 

precisamente, a versão para publicação das notas de seus diários de 

viagem, texto que encerra o presente volume. Para nós, no entanto, ela 

pode ser o ponto de partida para uma série de reflexões visando 

compreender o papel e a contribuição que ele próprio, e vários outros 

naturalistas, tiveram para a cultura brasileira em geral e, particularmente, 

a científica, ao invés de, como fez um tipo de historiografia das ciências 

do Brasil, meramente saudá-los como "pais" de algum campo do 

conhecimento. 

O diálogo com esse recado a outros interessados em percorrer o 

Brasil poderia iniciar-se com uma pergunta: se tudo era tão incômodo, 

se as condições eram tão difíceis (como se percebe em suas anotações), 

por que ele mesmo, e muitos mais, não deixaram de percorrer o país ao 

longo de tantas décadas? O que os fez prosseguir? As respostas, sem 

dúvida, prendem-se a muitas ordens e fatores, e aqui nos deteremos 

naqueles mais propriamente científicos. Quando Langsdorff, 

lamentando a ausência de uma carta geognóstica do país, questiona 
"não é estranho que o Imperador da Rússia se interesse mais pelas riquezas 

naturais do Brasil do que o próprio Imperador do Brasil?" pode estar 

fornecendo uma chave para a resposta. Como já bem salientado por 

Barnes & Shapin (1979) , o Naturalismo científico e a difusão das 

ciências naturais caracterizou-se tanto como um estilo de pensamento 

quanto como uma ideologia explicitamente estruturada, articulada à 

expansão capitalista das sociedades que se industrializavam e 

necessitavam de recursos naturais como matérias-primas e fontes 

energéticas. 

Por parte do governo local, sintonizado de alguma forma com as 

mudanças que se processavam na Europa, o interesse pelos recursos 

naturais brasileiros foi constante e intenso. Por parte de outras nações, o 

interesse não foi menor, pelo contrário. A sempre mencionada leva de 

naturalistas que circulou pelo Brasil a partir da abertura dos portos é 

uma clara demonstração. Dessas viagens resultou vasta literatura, 



freqüentemente contendo informações científicas, já adequadamente 

qualificada por outros de "historiografia do imperialismo". 

Devidamente contextualizadas no momento de ascensão dos 

modernos impérios, de nascimento de jovens nações independentes na 

América Latina e de implantação do sistema capitalista, as viagens e 

coletas feitas por naturalistas no Novo Mundo adquirem um significado 

que engloba e ultrapassa o interesse exclusivamente científico, sendo a 

Ciência ferramenta que engloba e ultrapassa o interesse exclusivamente 

científico, sendo a Ciência ferramenta necessária ao desenrolar do jogo 

político-econômico. Evitando, contudo, análises unilaterais, é 

importante destacar que o governo, português inicialmente, e brasileiro 

em seguida, empregou diversas vezes esses naturalistas para que também 

coletassem para o Museu Nacional. Esse foi o caso, por exemplo, de 

Freyreiss e Sellow, ambos pensionários de Portugal ao mesmo tempo em 

que eram sustentados pelos governos prussiano, inglês e sueco a fim de 

coletarem para os museus de Berlim, Londres e Upsalla, 

respectivamente. 

Ao mesmo tempo, boa parte desses naturalistas chegava ao início de 

suas carreiras científicas, a fim de construí-las a partir do trabalho aqui 

realizado, inclusive. Dada a exuberância da natureza e as ainda poucas 

investigações, o "Novo Mundo" no qual o Brasil se incluía era um 

campo aberto a descobertas e à fama possível. O exemplo de von 

Humboldt, que se tornou internacionalmente reconhecido após sua 

expedição, se constituiu num paradigma de comportamento de vários 

naturalistas. 

Os naturalistas estrangeiros, além dos estudos e coletas que 

efetivamente fizeram, tiveram papel significativo na institucionalização 

das ciências naturais no Brasil sob o ponto de vista da representação, na 

medida em que constituíram, por serem provenientes de centros 

científicos importantes, em modelos a serem seguidos ou buscados. 

Cabe lembrar, entretanto, que as relações entre naturalistas locais e 

estrangeiros nem sempre foi unívoca, nem isenta de contradições, já que 

havia (e sempre haverá) diferentes modelos de ver, "sabidos de cor" 

(Sussekind, 1990). Embora desejassem o reconhecimento por parte da 

Europa, considerado pela comunidade científica brasileira como de 

fundamental importância, os cientistas locais, que exerciam atividades 

científicas nas diferentes instituições da época (Museu Nacional, Escolas 

Profissionais, repartições públicas), detinham conhecimento sobre a 



natureza e a sociedade brasileiras e, como ele, julgavam os trabalhos dos 

estrangeiros, acusando mesmo alguns deles de "charlatanismo 

científico", ou de não partilharem suas volumosas coletas com as 

instituições locais. N o caso preciso de Langsdorff, em 1852 o botânico 

Joaquim da Silva Maia afirmava que ele remetera "copiosa quantidade de 

mamíferos, aves e répteis" bem como "a coleção meia classificada que possuía 

de animais da Europa". Por sua vez, o então diretor do Museu Nacional 

João da Silveira Caldeira, "tomou a liberdade" em 1825 de propor ao 

governo "que se digne a mandar o dito naturalista [Langsdorff] que V 

Excia, espera de seu amor elas ciências queira enriquecer este estabelecimento 

nacional com remessas dos produtos que coligir em suas longas viagens". Ε em 
1828 o Diretor seguinte, frei Custódio Alves Serrão, afirmava que "não 

se acha documento de que este viajante tenha ainda satisfeito as bem 

fundadas esperanças do governo" (cf. Livro de Ofícios do Museu 

Nacional, 03/09/0825 e 30 [sic]/02/1828). 

Ainda pouco explorada, a vertente de investigações sobre as 

percepções obrigatoriamente divergentes - e mesmo conflitantes - de 

"locais" e "de fora" pode enriquecer em muito as ciências humanas, em 

geral, e a história das ciências em particular, ao reenquadrar e 

redimensionar os relatos dos viajantes pelo cotejo de visões distintas. 

O Diário de Langsdorff é ainda revelador de um cotidiano das 

expedições científicas, tantas vezes omisso quando da publicação dos 

livros de viagens e, mais ainda, dos textos científicos, tidos como 

necessariamente "objetivos" e, portanto, expurgados de tudo que possa 

cheirar a subjetividade. Apenas para mencionar um aspecto, os conflitos 

internos entre os membros estão explícitos e são ilustrativos: a princípio 

com Rugendas, mas depois, mais sutilmente, com Riedel e Ménétriès. Ε 
comovedor seu retorno solitário, quando nem mesmo a cadela Frugalla, 

que o acompanhava fielmente desde a fazenda mandioca, tampouco quis 

segui-lo. 

O conhecimento da obra de outros naturalistas também aparece, 

ainda que seja para discordar de Auguste de St. Hilaire quanto ao sertão, 

ou de John Mawe quanto à disponibilidade de boas hospedadas. 

O presente volume, que felizmente inaugura a série de traduções 

dos diários de Langsdorff, permitirá a um público mais amplo, seja de 

leigos, um mergulho rico através de suas lentes num pedaço da história 

do Brasil. 






