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Resumo 

Este projeto de pesquisa busca analisar, através dos relatos e produções de artistas 

viajantes durante a colonização da América Latina, como foi construído o imaginário 

da época. Propõe uma reflexão sobre a colonização da América Latina, e o que a 

própria América Latina conhece de si mesma, acerca de suas culturas e tradições. 

que formaram a sua identidade O conceito de patchamama é abordado na pesquisa, 

e como ele não foi incorporado ao pensamento da época. Em estudo estarão duas 

exposições do artista mexicano Daniel Lezama, são elas “Viajeros” 1 e “Carta de 

Viaje2”, além dos elementos plásticos, a análise procura compreender como a 

colonização é interpretada pelo artista nessas séries de trabalhos pictóricos. Nas 

duas séries supracitadas, o trabalho do pintor faz referências a narrativas reais e 

documentos de figuras importantes da história da colonização do México, tais como 

John Lloyd Stephens e Frederick Catherwood, citando esses fatos o artista elabora 

em suas pinturas uma reflexão sobre a colonização da América Latina, mostrando a 

necessidade da descolonização do pensamento..  

Palavras chave: colonização, descolonização, América Latina, identidade, Daniel 

Lezama, patchamama. 

 

INTRODUÇÃO 

       Esta pesquisa analisa os artistas viajantes do começo da ocupação de território 

da América Latina. Hans Staden, aventureiro e mercenário alemão que fora 

aprisionado pelos tupinambás no litoral fluminense, em 1554, provavelmente 

                                                             
1 “Viajeiros” significa “Viajantes” (tradução nossa) 
2 “Cartas de Viaje” significa “Cartas de Viagem” (tradução nossa) 



escreveu um dos maiores sucessos editoriais sobre os mistérios do Novo Mundo. 

Seu livro foi intitulado Viagens e aventuras no Brasil. Frei André Thevet escreve 

Singularidades da França Antártica,1558. Ulrico Shmidel História verdadeira de uma 

viagem curiosa feita por U, Shmidel,1567  e Jean de Lery Viagem a terra do 

Brasil,1578.Essas obras são registros do Brasil que contribuem para reforçar o 

exotismo e mistério que o Novo Mundo apresentava. Theoddore de Bry publica 

Grand Voyages e Petit Voyages continuando a reforçar o imaginário fantasioso 

recheado de monstros marinhos, sereias e perigos terrestres do Novo Mundo. Nessa 

construção da nossa identidade os artistas pictóricos que vieram em missões de 

reconhecimento relataram a partir do seu ponto de vista hábitos e costumes de uma 

América em desenvolvimento. Albert Eckhout com suas pinturas idealizadas 

contribui para um imaginário distante da realidade. assim como Frans Post com suas 

roupas de linho branco vestindo os indígenas. Rugendas, Taunay e Debret 

contribuem para a documentação de uma realidade e entendimento de uma relação 

social que se estabelecia decorrente do processo de colonização. Debret se 

estabelece no Brasil por quinze anos, o que lhe proporciona uma rica produção 

artística. 

  Daniel Lezama, artista mexicano com suas obras pictóricas e narrativas onde 

mescla fatos históricos e imaginários, contribui na contemporaneidade para a 

descolonização do pensamento.  

 

OBJETIVOS 

 

     Investigar a construção do imaginário através da produção artística, científica e 

literária de artistas viajantes. Analisar a obra de Daniel Lezama enfocando as séries 

de pinturas intituladas “Cartas de Viaje” e “Viajeros”. Estabelecer uma argumentação 

a respeito do discurso sobre a colonização das Américas e identificar fatores que 

contribuíram ou prejudicaram a construção da identidade na América Latina. 

Retratar como os mitos de criação no México na época da colonização através do 

Barroco não foram considerados. A construção das igrejas sobrepujava a cultura 

nativa. 

 



 

METODOLOGIA 

Revisão bibliográfica sobre os fatos históricos relacionados ao processo de 

colonização nas Américas e as expedições científicas. IApropriação acerca dos 

mitos originários americanos. Estudar a fortuna artística de Daniel Lezama e 

proceder a leitura de obras, com especial atenção às séries ¨ Cartas de Viaje” e 

“Viajeros” 

 

DESENVOLVIMENTO 

Artistas viajantes são aqueles que se deslocam de seu local de origem para 

participarem de expedições científicas e ou artísticas com a possibilidade de retratar 

a paisagem, as etnias, as culturas, a flora e fauna. No entanto esses retratos de 

terras distantes envolvem muito mais que uma narrativa descritiva. Existe a 

apropriação do mais forte, e o viajante é testemunha dessa realidade. Sendo 

testemunha não significa que nos seus relatos escritos ou pictóricos descreverá 

realmente aquilo que no momento vivenciava. O viajante tem um custo nessa 

empreitada, pois está sujeito a inúmeras doenças, além de possíveis embates com 

povos estrangeiros. Nessa época de viagens ao Novo Mundo criou–se o mito do 

selvagem bom e do selvagem ruim. Por vezes o Novo Mundo era descrito como o 

Paraíso e por vezes era descrito como o Inferno. Hans Staden, o mercenário 

alemão, foi obrigado a presenciar as cerimônias antropofágicas, e não foi ele mesmo 

consumido por demonstrar medo e fraqueza. Os rituais pressupunham que ao 

consumirem o inimigo se apropriariam das qualidades do  opositor. Porém nos seus 

relatos, Staden não se revela um fraco, e propaga a idéia selvagem e de horror do 

canibalismo. O canibalismo realmente ocorria, porém tinha uma crença e uma 

justificativa. Não era apenas um ato de antropofagia incorporado na dieta alimentar 

.A seguir imagem de um ritual antropofágico produzida de autoria desconhecida para 

o livro de Hans Staden. Ao lado a pintura de Eckout , com flores, roupas e até um 

porquinho da índia trazidos de outras culturas. Depois Rugendas em uma cena do 

cotidiano no Brasil colônia. Uma mulher recebendo seu amante. Debret na cena 

retrata o jantar de um nobre estabelecido no Brasil colônia. Na última imagem Frans 

Post veste os indígenas de maneira teatral, com linho branco. 



 

 

 

Ferdinand Denis (1798-1890),o maior pesquisador da cultura brasileira no século 

XIX, contribuiu para a recuperação de documentos considerados desaparecidos e 

revelou o documento referente a uma grande festa, na qual havia uma 



representação realizada por cinquenta indíos e cinquenta marinheiros normandos, 

na cidade Francesa de Rouen na Normandia, essa curiosa e histórica exibição 

teatral diante de Henrique II, rei da França ,retratou do ponto de vista dos 

comerciantes, festas e rituais indígenas ,com o intuito de conseguir do Rei patrocínio 

para novas empreitadas de viagem. John Loyd Stephens escreveu e Frederick 

Catherwood ilustrou o livro ´´Incidents of Travel in Yucatán´´ (1842), revelando ao 

mundo o esplendor da cultura maia, povo indígena do México e América Central .Os 

artistas viajantes foram protagonistas do século XIX, Alexander Von Humboldt, 

Johanes Moritz, Rugendas, Sir Richard Francis Burton, Thomas Egerton, os já 

citados John Loyd Stephens e Frederick Catherwood são artistas referência na obra 

de Daniel Lezama.,que nasceu no México em 1968 de mãe estadunidense. Sua 

carreira profissional se iniciou no ano de 1995, quando ainda estudava Artes Visuais 

na Academia de São Carlos/UNAM. O artista teve incentivo de Conaculta Fonca, 

órgão da Secretaria da Cultura do México, para prosseguir na formação artística. 

Participou também do National Endowment for the Arts , organização independente 

que auxilia o desenvolvimento de diversas áreas. 

No ano 2000 venceu a décima edição Rufino Tamayo Painting Biennale, no México. 

Tem quinze exposições individuais e participou de mais de vinte exposições 

coletivas, entre elas a ll Bienal de Beijing na China e a Bienal do Mercosul no Brasil.  

Seu trabalho está presente em instituições como, por exemplo o Museu de Barrio de 

Nova York, o Hermés Trust Collection em Londres e o Museu de Arte  do México 

entre outros. 

Em 2009, a Embaixada do México na Alemanha e Galeria Hilario Galguera abriu a 

exposição “Viajeros”. Essa exposição gira em torno de cinco pinturas com destaque 

para a obra ¨Vincent van Gogh e Paul Gauguin  pelo continente americano¨, obra 

que estará presente novamente na exposição ¨Cartas de Viaje¨ e na Bienal do 

Mercosul em 2015. As pinturas de Lezama  não se limitam a ser interpretações das 

histórias documentadas, pois através da imaginação e criação, o artista cria 

situações diferenciadas e não reais como no quadro referido.  Nessa obra o autor 

desconstrói a imagem da Virgem de Guadalupe, símbolo este da colonização e da 

salvação espiritual. Com Vincent Van Gogh e Paul Gauguin , ironiza como seria o 

comportamento dos pintores na América. A  mulher grávida é molestada, 

significando a patchamama  que foi sobrepujada por Nossa Senhoras de Guadalupe. 



As roupas usadas pelos tipos indígenas são roupas da cultura americana, assim 

como o carro discretamente no fundo da composição são representa o sucesso na 

América.  

  

 

                        Lezama, Daniel. Vincent and  Paul In América, 2010 

                        óleo sobre tela 225 X 300 cm. Coleção do artista. 

 

 

 

Na exposição “Cartas de Viaje” realizada na Galeria Hilario Galquerra em 2011, 

novamente Daniel Lezama retomou as histórias dos viajantes do século XIX, que 

vieram às Américas para expedições científicas, essas histórias narram as 

travessias pelo México e por todo o continente Latino-americano. Importante 

ressaltar que a América central tem nas suas civilizações nativas o mito da 

patchamama predominante na sua cultura, A patchamama é uma força feminina 

representada pela terra, a mãe é a terra, e os povos nativos cuidavam e respeitavam 

a mesma. não depredavam e o que era consumido e recebido  tinha que ter uma 

retribuição em forma de oferendas e rituais diversos . A colonização é a cultura da 

retirada, da apropriação ,da conquista. O colonizador se apropria sem se preocupar 

com o dano que pode causar para o meio ambiente e para os seres humanos 

envolvidos. Nas imagens a seguir temos John Loyd  Stephens na obra intitulada 

sonho premonitório. Na imagem abaixo temos a Insolação de Catherwood, 



mostrando as dificuldades que um viajante enfrentava e por último as três graças 

imagem símbolo de prosperidade com a morte e a terra depredada aos seus pés. 

Todas as imagens são obras de Daniel Lezama, da exposição Cartas de Viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No México aconteceram muitos saques de patrimônio cultural, o que era 

trabalhado em ouro foi fundido ou comercializado. O material humano terminou em 

genocídio Uma cultura que se formou a partir da destruição de seus templos, que 

teve imposta a construção de igrejas construídas no mesmo local. Muitos índios 

foram obrigados a participar da construção dessas igrejas, apagando eles próprios 

sua memória. A religião foi uma impiedosa arma de colonização. As línguas também 

desapareceram subjugadas pelo idioma espanhol. E foi para essa ¨terra nova¨ que 

os artistas viajantes vieram, aonde o extermínio impõe valores religiosos e culturais. 

Nenhuma das nações colonizadoras pensou em incorporar a cultura indígena.  

 

 

 

Para Báez (2010, p. 23)          

            

            

  

Destruição, pilhagem e genocídio: basta dizer que os 2,5 milhões de 

habitantes do México em 1500 se reduziram a um milhão de 1519 a 1605. 

Uma redução demográfica de 96 %. O México sofreu durante a conquista e 

a colonização uma tragédia humana sem precedente que se refletiu em seu 

âmbito cultural. No século XIX, enquanto o país perdia metade de seu 

território para os Estados Unidos, dezenas de bibliotecas, arquivos, edições 

únicas, peças de arte pré-hispânica ou colonial, eram arrasadas, 

esquecidas ou vendidas a colecionadores particulares no mundo. Mas o 

desastre continuou. Do século XVI ao XX, a introdução e supremacia do 

idioma espanhol provocou o desaparecimento de centenas de idiomas dos 

povos subjugados.   

 

 

Os Estados Unidos ainda hoje mantêm a colonização com suas fábricas de 

exploração de mão de obra, gerando pobreza e como subproduto o narcotráfico. A 

perda do território do Texas se deu de maneira exterminadora onde os Estados 

Unidos impuseram seus valores. Hoje em dia acontecem crescentes roubos de arte 



sacra colonial mexicana, que é inclusive aceita como moeda por alguns grupos de 

narcotraficantes. Daniel Lezama  retrata em suas telas a tragédia humana que 

vivencia a população de seu país .Na exposição Cartas de viaje reafirma sua 

mensagem. 

 

RESULTADOS 

 

Uma pesquisa bastante satisfatória mostrando a construção do continente 

Americano através da colonização e seus mecanismos de apropriação. Esta 

pesquisa propõe uma reflexão sobre a questão da identidade que foi construída 

nesse período e como esse pensamento permeia os tempos atuais. Nessa reflexão 

é conhecendo o passado que se pode entender o presente, para poder ir rumo a um 

futuro consciente. Esta pesquisa busca incorporar, resgatar mitos de criação e da 

cultura regional para que a identidade de uma nação possa ter significado para ela 

mesma. 

                  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas exposições de Daniel Lezama, Viajeros¨ e ¨Cartas de Viaje o artista produz 

imagens que contribuem para a descolonização do pensamento. Resgata os tipos 

físicos de sua terra o México , narrando ficções reais e inserindo a cultura de seu 

país em sua temática, como o faz No quadro As três graças  de Zanzibar, que 

representam juntas a fertilidade , estão acompanhadas da mulher esqueleto, que 

simboliza a morte  e de uma criança,que simboliza a vida. Um ciclo eterno de 

renovação. As três Graças de Zanzibar são mulheres de etnia Americana, longe do 

conceito acadêmico de beleza .A proposta do artista é bastante relevante pois pode 

explicar uma série de problemas sociais e culturais. A patchamama é um conceito 

que deveria ser mais utilizado no cotidiano das nações. 

 

Para Galeano, (2013, p. 298) 

 

A Pachamama 



No planalto andino, mama é a Virgem e mama é a terra e o tempo. Fica 

zangada a terra, a mãe terra, a Pachamama, se alguém bebe sem                                                               

lhe oferecer. Quando ela sente muita sede, quebra a botija e derrama o que 

está lá dentro. A ela se oferece a placenta do recém nascido, enterrando-a 

entre as flores, para que a criança viva: e para que o amor viva, os amantes 

enterram cachos de cabelos .A deusa terra recolhe nos braços os cansados 

e os maltrapilhos que dela brotaram, e se abre para lhes dar refúgio no fim 

da viagem. Lá embaixo da terra, os mortos florescem. 
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