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RESUMO: Essa pesquisa propõe-se a refletir sobre a arte e a denúncia do 
conflito na obra de Pedro Tierra, especificamente nas suas obras “Missa da Terra 
sem Males”, em conjunto com Dom Pedro Casaldáliga e Martins Coplas, “Missa 
dos Quilombos” (um musical), também junto com Dom Pedro Casaldáliga e o 
cantor Milton Nascimento e “Poemas do Povo da Noite”. Exemplo de resistência, 
parte da obra de Pedro Tierra foi escrita durante a ditadura militar de 1964, no 
Brasil. A pesquisa se justifica sobretudo devido à importância e o 
reconhecimento das obras de Pedro Tierra, como um poeta de resistência e 
pelas denúncias de violação de direitos humanos e conflitos. A metodologia 
utilizada na pesquisa é a análise do discurso. O material utilizado são as obras 
de Pedro Tierra, além da bibliografia necessária à concretização da pesquisa. O 
objetivo é analisar a denúncia do conflito presente na obra de Pedro Tierra, com 
foco no que se refere a violação de direitos humanos. Levanta-se como 
hipóteses que as obras de Pedro Tierra denunciam os conflitos envolvendo os 
povos indígenas e o movimento negro, sobretudo a violação de direitos 
humanos. Como resultados parciais, da análise inicial das obras “Missa da Terra 
sem Males”, “Missa dos Quilombos” e “Poemas do Povo da Noite”, de Pedro 
Tierra, conclui-se que, o autor faz uma denúncia da violação dos direitos 
humanos dos povos indígenas, como o genocídio dos diversos povos e o 
massacre de suas culturas, orquestrada pela “Civilização Ocidental Cristã”, na 
colonização. Critica a tradição, família e a propriedade, o etnocentrismo e o 
capitalismo, nas linhas de suas poesias. Suas obras tem a influência da Teologia 
da Libertação, denunciando também os conflitos na luta do movimento negro. 
Nesse sentido, essas obras colocam a cultura e identidade negras e indígenas 
para dentro do ritual católico, para demonstrar o conflito com a colonização e 
visão de um Deus branco e colonizador. Enfim, os conflitos denunciados por 
suas obras estão relacionados a luta por igualdade e combate ao racismo e à 
violação de direitos humanos. 
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