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O artigo tem como objetivo analisar os modos como é produzido o discurso do herói em um 

poema escrito por trabalhadores rurais do MST. O poema se inspira no assassinato de Oziel Alves 

Pereira, jovem liderança camponesa e uma das vítimas do massacre de Eldorado do Carajás, 

ocorrido na cidade de Eldorado do Carajás, Pará, no dia 17 de abril de 1996. A memória 

traumática, marcada pela luta, é transmutada em poesia pelo movimento organizado dos 

trabalhadores rurais sem-terra, para quem a poética se coloca como instrumental para a veiculação 

dessa memória.  A linguagem que o MST tem construído através da poesia busca incorporar novos 

valores sociais da vida dos trabalhadores e contribuir para a formação de cada militante. A poesia 

é um gênero, dentre os muitos que o movimento utiliza naquilo que denomina “mística”, os 

significados mobilizados nos poemas surgem conforme as experiências dos sujeitos, que são 

construídos nas relações sociais.  Para estudar essa questão, o trabalho mobiliza autores que 

discutem a poesia no MST, apresentando a poesia como articulação de sentidos político e 

pedagógico dentro do movimento, como Caldart (1987) e Botêlho (1999). O poema analisado é 

aqui entendido como uma narrativa que, registrando o fato histórico, o faz entrecruzando 

discursos próprios dos campos literário, linguístico e político-social. Tal movimento semântico é 

aqui tratado com âncora na análise de discurso, a partir dos conceitos de acontecimento 

discursivo, memória e campo discursivo, discutidos a luz de trabalhos de Maingueneau (2005), 

Eni Orlandi (1999) e Pêcheux (1999). O poema aproxima a figura de Oziel da de Zumbi dos 

Palmares, mobilizando, na produção literária do herói, sentidos referentes à liderança, à bravura 

e ao sacrifício, ao mesmo tempo em que evoca elementos da religiosidade católica. 
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