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Prefácio 
Miriam Moreira Leite 

Estes 17 cadernos escritos de 8/5/1824 a 17/2/1825, durante a expedição or

ganizada por Georg Heinrich von Langsdorff às províncias do Rio de Janeiro e 

Minas Gerais são reveladores e expressivos de inúmeras condições do trabalho cien

tífico no século XIX e de conhecimentos de História Natural e Economia Política 

elaborados pelo seu autor. Não fornecem, porém, ao leitor as dimensões trágicas de 

seus empreendimentos. 

O diário de campo costuma ser um instrumento de trabalho científico, realiza

do com vistas à elaboração de relatórios completos e minuciosos ou da publicação 

de livros, através do desdobramento da continuidade e do inter-relacionamento dos 

dados anotados apressadamente, como lembretes, e da organização lógica de seu 

conteúdo para um público mais amplo, mesmo que conserve a forma atraente do 

diário. Escrito para uso próprio, o diário de campo conserva a espontaneidade do 

pensamento ingênuo, que não entra em confronto com o leitor. A ausência de um 

público dispensa uma comunicação mais cuidadosa e mais conforme às convenções 

lingüísticas e científicas. 

Desde o século XVIII, em instruções aos naturalistas-peregrinos, as autorida

des coloniais portuguesas recomendavam, com meticulosas cautelas, o registro diá

rio de atividades e descobertas, bem como a revisão semanal dos registros para aper

feiçoamento dos mesmos. Fonte de conhecimento e de indicações de recursos eco

nômicos disputados pelas potências européias, esses diários eram peças valiosas e 

segredo de Estado. 

O caráter imediato, fragmentário e descontínuo do diário de campo exige, 

freqüentemente, uma análise extra-textual, para melhor compreensão da interação 

entre o sujeito e o objeto, entre o observador e o observado, capaz de dar significa

do aos indícios e dados registrados, cuja ordem cronológica importa apenas para os 

contratos de trabalho estabelecidos sem precisar com quem o autor está dialogan

do, as circunstâncias da produção desses registros ou os resultados que prevê. Cons

tituem um repositório fiel e condicionado pela formação sócio-econômica e cultu

ral do cientista, sem o condicionamento de um possível público leitor. 

Estas páginas escritas por Langsdorff fogem do modelo de diário de campo, 

dadas algumas características da personalidade de seu autor - a tenacidade, a 

compulsividade e a auto-confiança. Além dessas motivações pessoais, podem ser 

extraídos de uma análise extra-textual conflitos da geração mais jovem com a mais 



velha, conflitos entre o homem e a mulher, entre o que se considera civilizado e 

aquele que ele considera primitivo, e os tempos do pensamento e o da ação. 

Uma passagem de Saint Hilaire muito citada, descreve a impressão que lhe 

causou o naturalista: "Na companhia do Senhor Langsdorff, a pessoa mais ativa e 

incansável que jamais encontrei em minha vida, eu aprendi a não perder um só 

minuto durante as viagens, a não dar importância às privações e a suportar com 

alegria diferentes incômodos. Meu companheiro andava de um lado para outro, 

preocupava-se, chamava um, fazia observações a outro, comia, escrevia seu diário, 

punha em ordem coleções de borboletas, e tudo isso a um só tempo. Seu andar era 

apressado, e, encontrando-se à frente, a cabeça e os braços pareciam recriminar o 

resto do corpo de sua lentidão. Falava tão depressa que sua respiração era entrecortada, 

tal como acontece depois de um longo percurso". 

Já na viagem de circunavegação, (1803-1806) um dos companheiros de traba

lho confessou: "A constante pressa desse homem me irrita". Ε quando Kruzenstern 
lhe pediu que efetuasse observações horárias da pressão, temperatura e umidade 

atmosférica, Langsdorff não dormia, e quando dormia, interrompia o sono a cada 

hora para anotar a indicação dos aparelhos. Suas vigílias eram aproveitadas para a 

continuidade das pesquisas sobre a luminescência do mar como releva a biografia 

escrita por Boris Komissarov, baseada em pesquisas nos arquivos de São Petersburgo. 

Essa premência faz com que atropele o próprio tempo que o diário de campo 

precisaria para chegar ao público. Dirige-se a ele no terceiro caderno dizendo: "Quem 

ler este meu diário, escrito rápida e diariamente durante a viagem e perceber hoje 

uma outra tinta, deve saber que, no caminho, expremi alguns bagos de Cestram no 

meu pequeno tinteiro, que já estava seco". Ou adiante. "A quem me lê agora, seja 

jovem ou velho, recomendo: com armas, todo cuidado é pouco. Com que senti

mentos terríveis eu viveria os poucos anos de vida que ainda me restam, se, por 

imprudência, eu tivesse matado o rapaz com o tiro?" Tinha então cinqüenta anos, 

que poderia significar a esperança de vida no início do século XIX, mas podem ter 

um significado subjetivo da redução de seu tempo para realizar suas aspirações, 

como em seu desabafo em janeiro de 1825: "Quem vai me pagar o tempo perdido 

e o transtorno que foi ter que ficar esperando, com meus animais de carga, sob o sol 

escaldante do meio-dia, quando eu já poderia estar chegando a Brumado entre 10 

horas e 11 horas ou até mais longe?" 

Suas instruções aos membros da expedição no que se refere às tarefas também 

salientam a excepcionalidade de caráter de seu diário. Quando indicou Riedel como 

seu eventual substituto instruiu-o a manter um diário das ocorrências dos trabalhos 

dos companheiros e que levasse em conta de que se tratava de uma expedição cien

tífica e que era preciso cuidar bem das coleções, "não pelo dinheiro mas pela consci¬ 



ência" quando, em suas minuciosas informações sobre a região diamantina de Mi

nas Gerais, declara que desejava ardentemente examinar as jazidas de diamantes do 

ponto de vista geológico mas queria extrair diamantes e informou-se a respeito do 

lugar próprio". 

Nas pesquisas a arquivos russos e alemães, Boris Komissarov pode resgatar a 

promoção jornalística das viagens de Langsdorff, encontrando trechos de carta do 

cientista ao pai dizendo que esperava "produzir algo grandioso, especial, para con

cretizar as justas esperanças, não só da Rússia, mas de toda a Europa". O acúmulo 

de funções oficiais, como as de Cônsul do Czar de todas as Rússias no Rio de 

Janeiro às de naturalista viajante proporcionava-lhe essa possibilidade de divulga

ção de seu trabalho e a ampliação de sua sede de realização, saber e poder. 

Suas ânsias ilimitadas de nada deixar escapar foram documentadas por Ferdinand 

Denis, Luccock e Henderson, tendo, por sua vez, informado a Academia de São 

Petersburgo sobre as atividades de pesquisadores como Maximiliano de Wied-

Neuwied Eschwege, Sellow e Freyreiss, Martius, Pohl, Natterer, Mikan e Schott, 

que hospedou, na sua qualidade de Cônsul na fazenda Mandioca. Seu plano de 

pesquisa da natureza, da população e da economia do Brasil apoiou-se e desafiou 

esses empreendimentos científicos anteriores e uma auto-confiança crescente levou-

o a declarar que não iria repetir os percursos de seus antecessores. Após ter conse

guido amplos recursos, isenções e proteção política, graças à sua posição oficial, 

comenta seu plano de viagem a Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Pernanbuco, 

Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro nestes termos: "O plano desta viagem amadure

ceu há muito tempo, e agora não tenho o direito de duvidar da possibilidade de sua 

realização, uma vez que este empreendimento científico depende única e exclusiva

mente de mim. Não tenho limitações de tempo ou de qualquer tipo de instruções". 

O diário vem pontilhado de conselhos práticos referentes a métodos de traba

lho do solo, saneamento de pântanos, plantio de matas, recuperação dos trabalhos 

de extração de minérios e prevenção de doenças, mapas e estatísticas aproveitando 

de imediato os resultados de suas observações e pesquisas na vida prática. Apresenta 

também a sugestão da criação de uma Universidade Brasileira em Minas Gerais, 

tornando o diário uma sucessão de planos de grande alcance pontilhado por afirma

ções do senso comum, como no caderno 10: "O número de escravos tem diminuido 

de 30 a 50 anos para cá. Muitos velhos morreram, outros ainda vivem, mas pratica

mente incapacitados para o trabalho, sendo que a maioria nasceu aqui (os crioulos). 

Particularmente estranho aqui (Casa Branca, MG) é ver, entre as crianças, muitas 

mulatas, uma prova incontestável do relacionamento dos brancos com as negras, 

um fato pouco natural". Ou no caderno 15, quando atribui a calma de Minas Ge

rais numa situação de grande agitação política ao fato dos habitantes terem ocupa-



ção e pelo governo não ter tomado medidas rígidas, concluindo quase em seguida 

"Mais uma vez comprovo aquilo que sempre disse: compensa trabalhar com 

operosidade e dedicação". 

Médico já com renome na Europa, Langsdorff foi sempre muito requisitado 

nos lugares aonde chegava. Embora estivesse viajando na condição de naturalista-

zoólogo da expedição, atendeu muitos doentes, interessou-se pelas doenças locais e 

pelas plantas medicinais encontradas ou em uso. Tanto durante o exercício de suas 

funções de cônsul, estabelecido na fazenda da Mandioca, no Rio de Janeiro, como 

durante as expedições científicas, nunca deixou, de enviar às Academias de Ciências 

os resultados de suas pesquisas e classificações. 

Durante 1824 e 1825, aparece um primeiro lamento do não reconhecimento 

de seus esforços. Observa que pensara que na idade madura receberia o agradeci

mento dos governantes do Brasil por ter chamado sua atenção para a importância 

das melhorias, mas nada aconteceu em resposta às suas informações. 

Através do diário faz reflexões sobre o diário de campo, o percurso e o desen

volvimento do projeto, em que uma análise das implicações pode ser feita pela ob

servação inquiridora, pela análise dos diários e pesquisas dos outros participantes da 

expedição. Durante muito tempo só se teve acesso ao belíssimo diário de Hércules 

Florence e mais tarde ao de Ludwig Riedel. Mas não foram encontradas reflexões 

sobre a situação ambígua em que se posicionava, com relação à política brasileira, 

nos casos de rivalidade pessoal e de fidelidade ao financiador dos projetos, deixando 

de levar em conta a ligação entre o texto e o contexto político e econômico implíci

tos de suas ações. A freqüente ambigüidade entre a dedicação à ciência e à glória 

pessoal ou nacional que neste diário começa a transparecer nunca aparece explicitada. 

Em 3 de outubro de 1824 reflete: "Estranha a vida do viajante! Hoje cedo 

estávamos numa hospedaria suja, desconfortável e extremamente cara, onde me co

braram, por dia, entre 5.000 e 6.000 réis, isto é, 1,50 luízes; à tarde, estamos numa 

casa bem decorada, mobiliada com todo requinte, com vasos de porcelana francesa, 

flores e gravuras em cobre, e onde qualquer desejo nosso é satisfeito com a maior 

presteza, como se fosse uma ordem. Se se encontrasse tal recepção em todo lugar, 

certamente mais pessoas se sujeitariam aos demais transtornos de uma viagem pelo 

Brasil. Ε mais adiante afirma: "É impossível fazer uma viagem confortável neste 

país!" 

O viajante tem de esperar dias a fio a volta de animais perdidos e fujões, desidra-

tando e passando fome e sede, convivendo com a destruição, a dispersão e a perda de 

sua bagagem, instrumentos e material colhido, a falta de mapas e guias, ameaçado 

sempre pela falta de papel para secagem das plantas e pelo ataque de insetos. 



Langsdorff já não está mais tão imune aos incômodos da viagem como na descrição 

de Saint Hilaire quando escreve: "Entrei novamente naquele caminho terrível e re

pugnante, onde às vezes eu tinha a impressão de estar afundando numa poça de 

lama. Posso dizer, sem exagero, que vi animais recarregados darem três ou quatro 

passos e caírem novamente no lodaçal". 

Neste diário de campo, a referência aos seus 50 anos como fim da vida e o 

comentário indignado ao conflito e despedida de Rugendas (22 anos), que tinha 

sido contratado na Alemanha como pintor da expedição, já perturbam a segurança 

e onipotência do herói... "Após ter distribuído todas as tarefas - eram mais ou menos 

8 horas - decidi deixar a tropa e cavalgar totalmente sozinho, sem nem mesmo um 

negro. É realmente uma grande falta de sorte minha: estou sempre envolvido com 

pessoas que, no início, enquanto acham que precisam de mim, são modestas e civi

lizadas, mas que, depois, acabam degenerando. Más companhias pervertem bons 

costumes. Rugendas estragou Ménétriés e Riedel." 

Em alguns pontos do diário já anotara que Rugendas se adiantava com Ménétriés, 

aguardando os outros, ou retornando depois de algum tempo, ou então que 

Ménétriés e Riedel ficavam com Rugendas e deixavam-no seguir somente com 

Rubtsov. N o fim do caderno 11 e início do 12, (out. e nov. de 1824) registra a 

explosão final. Aqui, o texto revela além do conflito entre os jovens e o homem 

maduro, a rebeldia dos subordinados às imposições do chefe que incorpora a expe

dição e representa o Tzar de todas as Rússias. "Rugendas se intrometeu para defen

der Ménétriés, batendo com o punho fechado em cima da mesa, pretendendo, com 

isso, dar mais força ao seu discurso, tudo isso na presença do Padre João Marques. 

Com toda discrição, chamei-lhe a atenção para o seu comportamento, fazendo-lhe 

ver que ele não se encontrava numa pousada, mas em companhia de gente civiliza

da. "Onde o senhor está, respondeu ele, não existe convivência civilizada". Ε conti
nuou. "Para mim não importa se o senhor é cavaleiro da ordem de um Rei ou de um 

Imperador da Rússia, pois vou-lhe dizer mesmo assim que o senhor é um cachor

ro!" Os registros do dia 2 de novembro especificam melhor a situação. 

"Como eu estivesse profundamente abalado com aquela conduta tão incivilizada, 

deixei para executar a decisão que imediatamente tomei somente quando estivesse 

com o sangue frio. Hoje, depois de muita reflexão e de uma noite de insônia, escrevi 

a carta anexa àquele jovem imprudente de 22 anos, que ofendeu, de forma grossei

ra, um senhor de 51 anos.// Hoje ainda houve muitas controvérsias quando tenta

mos fazer nossa prestação de contas. Que dia desagradável!"// Vide anexos diver

sos:/ / Ao Sr. Moritz Rugendas: //Considerando que o senhor, já algumas vezes, se 

comportou de forma profundamente imoral em relação a mim, chefe da Expedição 

de Sua Majestade o Imperador de todas as Rússias; e que, ontem, dirigiu, contra a 



minha pessoa, os xingamentos mais grosseiros, esquecendo-se, portanto, da consi

deração que me deve pela minha idade, posição e dignidade, participo-lhe que o 

senhor está dispensado de todas as obrigações para comigo, pelo que devo lhe soli

citar que entregue todo o material pertencente à expedição, bem como os desenhos 

feitos para a mesma. Ainda hoje lhe pagarei o dinheiro necessário para a viagem ao 

Rio de Janeiro bem como o saldo da remuneração que lhe é devida.// Nossos con

ceitos de sentimento de honra são tão diferentes, que o julgamento de um jovem 

artista me é tão indiferente quanto o seu comportamento em relação a mim em 

várias oportunidades, uma vez que ele e o Heinrich se candidataram para uma coloca

ção na cidade do Rio de Janeiro. Da mesma forma, é-me indiferente o fato de o senhor ter 

retirado, as escondidas, de minhas cartas pessoais palavras soltas e desconexas e as ter 

divulgado, de forma parcial e distorcida, entre pessoas alheias ao nosso trabalho. // Insul

tos grosseiros merecem desprezo. Tenha uma boa viagem! O senhor deve tomar o 

caminho por Ouro Preto, onde vai receber o seu passaporte (escreverei a Sua Exce

lência o Senhor Presidente nesse sentido).// Quando chegar ao Porto de Estrela, 

queira mandar para a Mandioca a mula que lhe for dada para a sua viagem.// Incum

birei o Vice-Cônsul de Sua Majestade o Imperados de todas as Rússias, o Sr. Kielchen, 

de receber, no Rio de Janeiro, os desenhos anteriormente feitos para a expedição.// 

N .B . : as considerações e citações acima sublinhadas referentes a comportamento 

imoral foram retiradas. 

Ao Sr. Vice-Cônsul P. Kielchen, entre outros esclarecimentos escreveu: "Reza o 

nosso contrato, que, há muito ele já vinha quebrando diariamente, e cujo original 

mandarei buscar na Mandioca para entregar ao senhor, que todos os croquis e dese

nhos feitos por ele tanto na viagem anterior como nesta, assim como todas as tintas, 

pincéis, lápis, tintas a óleo, papel, e tc , terão que ser entregues ao nosso Governo./ 

/ Aquele senhor fez muitos desenhos, mas não os entregou. Como sei das dificulda

des e transtornos de um processo judicial contra ele trará ao senhor, poderei, pelo 

menos, exigir-lhe o cumprimento de uma outra cláusula do contrato, qual seja a 

que determina que ele faça uma declaração por escrito, na forma contratual, com

prometendo-se a não divulgar e nem permitir a ninguém que divulgue os croquis 

feitos durante a viagem, até que eu tenha publicado meus escritos de viagem". 

As observações e reflexões feitas a respeito dos escravos e das mulheres surpre

endem. N o dia 14 de julho de 1824 registra o seguinte: "Várias vezes admirei-me 

em ver o quanto se conseguia fazer nas fazendas com tão poucos escravos. Eu não 

conseguia entender, pois também procuro manter meu pessoal trabalhando com 

eficiência. Mas finalmente descobri o motivo: quando se pergunta o número de 

escravos, aqui consideram-se só os homens, ou seja, aqueles que trabalham na roça 

ou no campo. As mulheres são todas empregadas na casa e nos afazeres domésticos 



como, por exemplo, levar o milho para a moenda, cozinhar milho e comida para os 

porcos, ocupar-se da cozinha, da roupa, fiar e tecer algodão, espalhar o feijão de 

rícino, cozinhar óleo, fazer farinha de milho, dar comida às galinhas, etc. Langsdorff 

percebera um viés machista que tem falsificado os estudos estatísticos até recente

mente. 

Interessou-se e revelou-se nos registros sobre diversidade de usos e costumes. 

Registra os recolhimentos femininos que encontra, em sua função de educar meni

nas e castigar mulheres levianas, que incluem escravas em sua população ocupada 

não só em orações, mas na confecção de flores, conservas, confeitos, doces e cerâmi

ca. Da diferença do tratamento dado aos escravos fazendo uma comparação chocan

te: "O velho João, de 74 anos, que comprou um há oito dias, trata-os, no início, 

como às crianças da casa. É porque", disse ele, "primeiro eles precisam criar amor 

por seus senhores, pois, assim, nunca fogem, o que, de resto é comum acontecer.// 

em Kamchatka, quem quer ter um bom cachorro deve fazer o mesmo. Deve ele 

mesmo alimentá-lo e chamá-lo pelo nome, principalmente enquanto ele está co

mendo, e ficar ao seu lado até que ele termine de comer, para que o cão fique conhe

cendo bem o seu senhor e benfeitor, isto é, aquele que lhe dá de comer para que 

trabalhe". 

As vezes, as observações sobre as mulheres, as famílias e a longevidade da popu

lação mineira são reveladoras mais do cientista que das questões observadas. "Infor

maram-se hoje, pelas redondezas da casa de João Marques - três ou quatro hóspedes 

pernoitaram aqui, e indaguei sobre a idade avançada das pessoas - que, há pouco 

tempo, morreram pessoas de 120 e 116 anos. Deram-me quatro ou cinco nomes de 

pessoas com idades superiores a 100 anos: a maioria é de mulheres, e os homens de 

idade avançada geralmente são portugueses europeus.// Antigamente, antes da vin

da do Rei de Portugal ao Brasil, os portugueses e as primeiras famílias mantinham-

se isoladas dos mestiços luso-brasileiros. Os portugueses consideravam uma vergo

nha casar-se com membros de famílias luso-brasileiras. Ainda hoje, muitas famílias 

procuram se manter puras, evitando perder o sangue nobre com casamentos mistos. 

Em nunhum país vi tantos casamentos entre parentes consanguíneos próximos (pri

mos com primos, tios com sobrinhas) como aqui. Esse certamente é o motivo por 

que se proíbe o contato e relacionamento do sexo feminino com estranhos; somen

te os parentes próximos têm acesso à família". (...) 'Aristocratas, donos de terras e 

funcionários civis e militares de Portugal achavam-se tão superiores aos brasileiros 

recém-chegados de famílias desconhecidas, que o casamento com tais famílias era 

considerado uma ofensa ao sangue europeu português. Casamentos desse tipo nunca 

foram permitidos e, quando aconteciam, provocavam discórdias familiares.// Faço 

essa observação porque Saint Hilaire considerava a mistura de europeus com brasi¬ 



leiros (em Minas) um elemento de formação do caráter". 

Ε quase no final desta expedição, em fevereiro de 1825, acrescenta ao diário: 

"No entanto, tenho me esquecido de mencionar uma outra circunstância e uma 

curiosidade psíquica que contradiz totalmente uma afimação amplamente aceita.// 

As meninas, em geral, estão prontas para o casamento antes das nossas: 

freqüentemente elas se casam aos 13 ou 14 anos. Elas costumam menstruar muito 

cedo e são muito fertéis. As mulheres, pelo menos na região de Minas que visitei, 

envelhecem, têm filhos e menstruam até perto dos 60 anos. A ética me proíbe de 

citar nomes. Várias vezes vi - ou ouvi falar - de pessoas casadas, com 30 ou 35 anos, 

já com famílias constituídas, convivendo com irmão e irmãs de um ano de idade, 

filhos da mesma mãe. Em outras palavras: mulheres com 40 anos de casadas que 

ainda são férteis". 

O livro de Hans Becher sobre as pesquisas do cientista Georg Heinrich von 

Langsdorff, publicado pela Editora Universidade de Brasília, em 1990, com seus 

fac-símiles de documentos e cronologias aponta para os desenlaces fatais da grande 

expedição ao interior do Brasil, encetada após aquela registrada neste diário: o suicido 

de Hasse, o afogamento de Taunay, as alucinações, os mosquitos, as febres e a fome 

que reduziram o corpo da expedição a um bando de homens trôpegos, desvairados 

e desestruturados, tentando inutilmente resistir às violências naturais de um lugar 

que denominaram de Buraco do Inferno, em Porto Velho, às margens do Rio Preto. 

A leitura deste diário e dos trabalhos sobre o seguinte nos trazem à tragédia de 

Prometeu, castigado por ter dado aos homens o dom da razão (a luz, o fogo), o 

aliado supremo na luta contra a natureza, permitindo que resistissem cegamente 

contra a morte, perdendo o lampejo divino de aceitação da mortalidade. 

A atuação do médico Langsdorff nos sertões, suas preocupações com as doen

ças e sua cura, com a longevidade encontrada em Minas Gerais, o trabalho sobre as 

propriedades terapêuticas da cainca gloriosamente anunciada ao pai, sua fertilidade 

e preocupação com a fertilidade e a educação das jovens que encontrou na viagem, 

a onipotência e a soberba de sua atuação e escritos, num desafio às convenções 

sociais e às limitações naturais de tempo e trabalho, mergulham-no em depressão 

diante das incompreensões e da falta de reconhecimento. Não estava preparado para 

os fracassos sucessivos de suas iniciativas. Acreditava firmemente que sua tenacida

de, dedicação e inteligência superariam todos os obstáculos. 

A pressa de Langsdorff justificava-se. 

O vigésimo sexto caderno do diário da Grande Expedição permaneceu inacabado. 




