
P ersonagem com múltiplos interesses e habilidades, Antoine 
Hercule Romuald Florence, ou simplesmente Hercule Flo
rence, ficou conhecido tanto como ‘artista viajante’ quanto 
inventor. A mais célebre de suas criações foi a fotografia, 

descoberta em 1833 na então vila de São Carlos (atual Campinas, 
SP), quando buscava processos alternativos para a impressão grá
fica (ver ‘Fotografia – Numa palavra... muitas histórias lumino
sas’, nesta edição de Ciência Hoje).

Nascido em Nice (França) em 1804, criado em Mônaco (país 
natal de sua mãe), imbuído de grande curiosidade científica e ins
pirado no romance Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, Hercule 
Florence embarcou na fragata Marie Thérèse em 1824 para uma 
viagem de circumnavegação. Ao chegar ao Brasil em abril de 
1824, com 20 anos de idade, decidiu desembarcar, sendo contrata
do meses depois como segundo desenhista da expedição científica 
empreendida pela equipe liderada pelo conde George Ivanovich 
von Langsdorff (17741852). Descrita pelo próprio Florence como 
‘Viagem fluvial do Tietê ao Amazonas’, a expedição foi financia  
da pelo czar russo Alexandre I e incluía o primeiro desenhista 

Adrien Aimé Taunay, o zoólogo Édouard 
Ménétries, o botânico Ludwig Riedel e o 
astrônomo Néster Rubtsov.

A expedição partiu do Rio de Janeiro 
em 3 de setembro de 1825 e, após uma 
estada de seis meses na residência de 
Francisco Alvares Machado e Vascon
cellos em Porto Feliz (SP), Hercule Floren
ce percorreu mais de 13 mil quilômetros 
por São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso e Pará (a maior parte navegando 
pelos rios Tietê, Paraná, Paraguai, Tapajós 
e seus afluentes), documentando em tex
tos e desenhos suas impressões sobre a 
paisagem, os índios, a fauna e a flora.

De especial interesse são os registros 
das populações nativas. Os 13 desenhos 
de apiacás feitos por Hercule Florence fo
ram os primeiros e únicos a retratar os ín

Encontro dE duas culturas
Aquarelas e desenhos de Hercule Florence sobre povos indígenas brasileiros  
são apresentados em exposição em São Paulo de 6 de maio a 30 de junho
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retrato de menina bororo, adornada com colares  
de dentes de macaco, jaguar e madrepérola.  
Mato Grosso, início do século 20ac
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dios em seu estado primitivo, ainda distantes do contato permanen
te com o branco.

Ao contrário da grande maioria dos artistas estrangeiros,  
Florence desenhava com grande veracidade – razão pela qual suas 
imagens são usadas, até hoje, como fonte documental para estudos 
acadêmicos. Essa fidelidade explica também porque, quase 200 
anos depois, esses registros foram usados pelos próprios índios 
para recuperar sua memória. Dispersos ou agregados a outras etnias 
indígenas, os apiacás foram considerados extintos pelo antropólogo 
Darcy Ribeiro (19221997) em meados do século 20. Reorganizados 
como grupo, são um exemplo vivo das dinâmicas que permeiam as 
questões indígenas no Brasil. Nem todos os grupos tiveram destino 
afortunado: alguns que se encontravam pujantes na época da expe
dição Langsdorff desapareceram completamente – é o caso dos otis
xavantes, que ocupavam as margens do rio Tietê (SP).

O objetivo da exposição ‘O olhar de Hercule Florence sobre os 
índios brasileiros’, recémaberta na Biblioteca Brasiliana Guita e 
José Mindlin, em São Paulo, é mostrar essas diferentes dinâmicas 
que regiam e regem o encontro entre duas culturas diferentes, e 
seus efeitos diretos e indiretos – espelhados, hoje, em manifes
tações contra a usina hidrelétrica de Belo Monte ou contra a PEC 
215 (que transfere, do Poder Executivo ao Congresso, o poder de 
demarcar terras indígenas).

A exposição traz ainda peças das culturas Mundurucu, Bo  ro
ro, Caingangue (Coroado), Cadivéu (Guaicuru), Caiapó do Sul, Gua
ná e Guató, representados não somente por reproduções de ima
gens e manuscritos de autoria de Hercule Florence, mas também 
por peças de cultura material pertencentes ao Museu de Arqueolo
gia e Etnologia da Universidade de São Paulo (USP), e por fotogra
fias provenientes do banco de dados do Instituto Socioambiental. 

A mostra é uma realização conjunta do Instituto Hercule Flo
rence com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, por meio 
do Programa de Ação Cultural (ProAC), e é acompanhada de semi
nário sobre o tema indígena organizado pelo Laboratório de Estu
dos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação (LEERUSP). Além 
dos acervos já citados, também podem ser vistos itens (ou reprodu
ções) provenientes da Biblioteca Nacional da França, do Laborató
rio de Imagem e Som em Antropologia da USP e de outras coleções.

Francis Melvin Lee, arquiteta e superintendente do Instituto Hercule Florence (São Paulo), e  
Glória Kok, historiadora e pesquisadora, são responsáveis pela curadoria da exposição  

‘O olhar de Hercule Florence sobre os índios brasileiros’

coifa mundurucu com sobrenuca  
(original pertencente à coleção Museu  

de arqueologia e etnologia da UsP).  
ao lado, a aquarela Habitation des apiacás sur l'arinos,  

de 1828, exemplo dos registros meticulosos de Florence 

co
Le

çã
o 

ac
ad

eM
ia

 de
 ci

ên
cia

s d
a 

rú
ss

ia


