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Nos últimos encontros, relativos a Langsdorff, pouco se tem 

lembrado do seu primeiro contato com a Terra Brazilis - nas Regiões de 

São Miguel e da Ilha de Nossa Senhora do Desterro - ocorrido quase 

um quarto de século antes de assumir o cargo de Plenipotenciário do 

Governo Imperial Russo, junto à Corte Portuguesa no Rio de Janeiro. 

Cientista persistente, pesquisador incansável, consegue, após vencer 

inúmeros obstáculos, aparentemente intransponíveis, tomar parte da 

primeira viagem de circunavegação russa, comandada por Kruzenstern. 

Em fins de 1802, atingidos por uma borrasca, as duas naus 

aportam nas proximidades de São Miguel, contrariando as leis da 

Colônia, para conserto de mastro avariado e reabastecimento dos 

estoques de água doce. 

Impedidos de prosseguir viagem, vários membros da expedição, 

entre eles Langsdorff, passam a estudar o meio circundante, na medida 

de suas possibilidades. Nessas plagas, é efetivada pelo cientista alemão, à 

serviço da Rússia, uma das maiores descobertas do século. As 

experiências de LangsdorfF, repetidas várias vezes, por ordem de 

Kruzenstern, demonstraram que o plâncton é constituído de 

organismos vivos microscópicos e luminosos, purificadores das águas 

oceânicas. Tal teoria chocou-se contra tudo o que era preconizado pelos 

maiores cérebros europeus, segundo os quais, a luminiscência do 

plâncton proveria de matéria orgânica em decomposição. Rússia e 

Alemanha, nas costas catarinenses do Brasil, mudavam o rumo da 

ciência... 

A permanência dos viajantes, por cerca de dois meses em São 

Miguel, onde troncos de árvores cortadas à minúsculas distâncias da 

praia forneceram mastros novos, não se resumiu a isto. Os materiais 

escritos, desenhos e mapas, foram produzidos em imensa quantidade. 

Diários e cadernetas de campo contém informações valiosíssimas 

relativas aos habitantes da Região de São Miguel e da Ilha do Desterro. 

Usos, costumes, tradições e falares, são registrados. Encontram-se 

dicionários de línguas indígenas dos aborígenes. Desenhos retratam 

paisagens, construções, figuras humanas, exemplares botânicos e 

zoológicos, muitas vezes acompanhados de minuciosas descrições e 



comparações. 

Convém destacar o nível cultural da tripulação, elevado a ponto de 

torná-la capaz de oferecer sua contribuição, em registros epistolares e 

diários. 

Salta aos olhos, o encantamento de todos relativo à beleza 

paisagística, a riqueza e variedade na incidência de exemplares 

ictiológicos e a transparência da água oceânica. 

Ocorre à memória um curioso episódio, a briga de Langsdorff com 

seus colegas, apartada por Kruzenstern. A causa? O desejo do primeiro, 

em subtrair da alimentação geral, um peixe até então desconhecido e 

merecedor de estudos exigidos pela ciência, em oposição aos demais, 

desejosos de incluí-lo no cardápio. Idealismo e materialismo 

imediatamente em choque... 

É de extrema dificuldade a compreenção da existência de um 

material tão vultuoso, imenso tanto na quantidade, quanto na 

qualidade, colhido num espaço de tempo tão curto, cerca de dois meses. 

Não se deve esquecer a descrição das fortificações militares, da 

precariedade das armas, do comportamento hospitaleiro das autoridades 

e dos moradores europeus e indigenas. 

Mas de que valeria toda essa documentação, descrições, mapas, 

desenhos, herbáreos, sem um estudo crítico e ao mesmo tempo 

aprofundado. Mais que isso, um estudo atual e comparativo das regiões 

percorridas por Langsdorff. 

Tenho a felicidade de conhecer profundamente a região onde tudo 

isso ocorreu em Santa Catarina, e esse local, registrado nas 

documentações descritas, que já fazem parte dos anais da História, ainda 

hoje é belo. Falo de Bombinhas, pequeno município emancipado em 

1993. 

É preciso ver também, com olhos críticos, a devastação sofrida pela 

Mata Atlântica, os pequenos espaços que resistem heroicamente à 

especulação imobiliária, mas ao mesmo tempo ver na hospitalidade e na 

cultura local, os mesmos atrativos que tanto encantaram nossos 

visitantes de 1802. Aspectos da cultura e dos hábitos locais, como 

alimentar-se de pirão d'agua (farinha de mandioca com água fervida), 

feijão cozido com peixe, ouvir as narrativas de velhos pescadores, muitos 

dos quais já faleceram (Seu Antenor, mostrando-me em confiança, para 

evitar sua destruição, os sambaquis desconhecidos da grande maioria, 



Tio Reinaldo, contando com grandes doses de suspense a pesca da 

garoupa), comprovar o hábito de lavar os pés antes de dormir por causa 

do bicho-de-pé, relatado por ocasião de uma cirurgia efetuada por 

Langsdorff num tripulante. 

Conversar com Mãe Tila, com a saudosa mãe Dade - descendente 

direta do velho Mafra, conselheiro do Império. 

Nadar nas águas de Bombinhas, sentindo os numerosos cardumes 

de peixes, é como integrar passado e futuro, ao mesmo tempo em que 

nos faz refletir: Por que motivo Langsdorff, tornando-se Ministro 

Plenipotenciário do Império Russo, e percorrendo milhares de 

quilômetros na sua famosa expedição pelo interior do país, não faz 

qualquer referência, até onde é do meu conhecimento, a um local que 

tantas e tão fortes impressões causou em sua juventude? 

U m pouco do passado, um pouco do futuro-presente de 

Langsdorff, levaram-me a unir e entender o experiente e sofrido ser 

humano do final da década de 1820, com o jovem entusiasta, brilhante e 

e persistente do início do século XIX. 






