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RESUMO: A pesquisa procura entender a relação entre a arte latino-americana 
e as perspectivas anticoloniais e socioambientais dos povos do continente. Dos 
muralistas mexicanos à semana de arte de São Paulo, no começo do século XX, 
as artes e as ciências passaram a apreender as contradições existentes no 
processo colonial e voltar as costas para a Europa, criando uma arte e literatura 
latino-americana. Povos indígenas, afrodescendentes, suas comunidades rurais 
e urbanas, a natureza e as mulheres passaram a ser autores e personagens das 
obras de arte. Na literatura autores como José Maria Arguedas, Jorge Icaza, 
Manuel Scorza e Antonio Calado, entre muitos outros, foram revelando essa 
América indígena escondida, invisível, mas que reclama direitos à terra e à 
natureza. A literatura feminina também ganha relevância com o Nobel da chilena 
Gabriela Mistral, em 1945, uma feminista do começo do século XX, mas também 
com a mexicana Rosário Castellano e a outra chilena Isabel Allende. Nesta 
pesquisa não serão analisados todos os autores, mas uma quantidade que 
abranja o espectro regional e temporal, assim como uma ênfase especial nas 
mulheres. A pesquisa pretende verificar nos autores a identificação com o caráter 
socioambiental e anticolonial que marca a reação dos povos no decorrer do 
século XX e XXI que resultou no que convencionou chamar de 
constitucionalismo latino-americano e que significa o reconhecimento de direitos 
aos povos, da e sobre a natureza, todos como coletivos, e que em termos 
internacionais fez aprovar a Convenção 169 da Organização Internacional do 
Trabalho. Outro aspecto importante que deverá ser verificado na pesquisa é o 
papel da natureza nos cenários literários. Embora os direitos dos povos sejam 
essencialmente humanos, são irrealizáveis se não foram conjugados com a 
natureza, com a terra em que habitam. Desta forma a pesquisa se concentra em 
uma perspectiva socioambiental e feminista, no sentido de que o que se procura 
é a realização da participação dos povos, da natureza e das mulheres na 
concreção dos mundos invisíveis da América Latina. 
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