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Resumo: O artigo tratará do papel da utopia nos diversos ideais articulados que mobilizam os 
integrantes do MST. Buscará compreender o que fortalece os militantes Sem Terra a continuarem na luta 
pela sociedade almejada, mesmo em meio a tantos desafios, tensões e conflitos que eles enfrentam. Seus 
objetivos fundamentais, desde sua criação, baseia-se na luta pela terra, pela reforma agrária e por uma 
sociedade mais justa e fraterna. Desta forma, são impulsionados pelos desejos revolucionários alimentados 
pelo movimento, chamados, por muitos pesquisadores, de utopia. Daí surgiram os questionamentos: 
todos os que decidem aderir ao MST são movidos por um único e mesmo ideal? O que os une é somente 
o sonho de conquistar apenas um pedaço de terra, ou, de fato, existe o anseio de construírem uma 
sociedade igualitária e de aderirem aos ideais de mudança social? Certo é que, de alguma forma, a 
adesão ao MST transforma a história de todos. Assim, a utopia é um elemento essencial nos movimentos 
sociais, haja vista que a ideia de um mundo melhor está presente nas diversas épocas e impulsiona as 
pessoas a trabalharem para a construção de um mundo ideal. No Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra, as aspirações sociais antecipam no imaginário dos indivíduos um prazer daquilo que é aguardado 
como realidade futura. 

Abstract: The article will address the role of utopia in the various articulated ideals that mobilize the 
members of the MST. It seeks to understand what strengthens the Landless activists to continue the 
struggle for desired society, even in the midst of so many challenges, tensions and conflicts they face. Its 
fundamental objectives since its creation, is based on the struggle for land, for agrarian reform and for 
a more just and fraternal society. In this way, they are driven by the revolutionary desires fueled by the 
movement, called by many researchers, utopia. Then came the questions: all those who decide to join the 
MST are driven by one and the same ideal? What unites them is only the dream of winning only a piece 
of land, or, indeed, there is the desire to build an egalitarian society and adhere to the ideals of social 
change? It is certain that somehow, joining the MST turns the story of all. Thus, utopia is an essential 
element in the social movements, given that the idea of   a better world is present in different times and 

1   Graduada em Direito pelas Faculdades Integradas Pitágoras; Mestranda em Desenvolvimento Social pelo PPGDS/
Unimontes. E-mail: kellenpimenta@yahoo.com.br

2   Professor Titular da Universidade Estadual de Montes Claros/Unimontes, Doutor em Direito pela Uni-
versidade Federal de Minas Gerais/UFMG; Doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/
UERJ.



6 7

drives people to work for the construction of an ideal world. The Movement of Landless Workers, the 
social aspirations of individuals anticipate the imaginary pleasure from what is anticipated as a future 
reality. 
.

Palavras-chave: Utopianismo; Movimento Social; MST; Estado.

SUMÁRIO
Introdução. 1. O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA: A MILITÂNCIA.
2. UTOPIA E SOCIEDADE
3. A IMPORTÂNCIA DA UTOPIA NO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA.
 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INTRODUÇÃO

O ponto de partida deste artigo é o conceito de Utopia que, para muitos, denota uma ideia de algo 
irrealizável, de um sonho fantasioso. Para os que almejam construir uma sociedade diversa, onde não 
exista a injustiça, a distinção e o desemprego, a utopia pode ser um apelo para a construção da felicidade 
coletiva. É essa a nova sociedade que os que acreditam na utopia buscam incessantemente.

Morus (1997) baseia sua crítica à sociedade injusta e desigual, amparando-se em um projeto de 
sociedade ideal, utópica, a Ilha Utopia, o que se estabeleceu como sonho dos socialistas. 

Morus idealiza uma sociedade onde as mazelas, criadas numa estrutura em que existe a propriedade 
privada, não são admitidos: 

(...) onde existe a propriedade privada, onde todo o mundo avalia as coisas em 
relação ao dinheiro, dificilmente é possível estabelecer nos assuntos públicos 
um regime que seja ao mesmo tempo justo e próspero; (...) Estou portanto 
convencido que os recursos só podem ser repartidos com igualdade e justiça, 
que os negócios dos homens só podem ser bem administrados, se for suprimida 
a propriedade privada. Enquanto ela subsistir, a parte mais numerosa e melhor da 
humanidade carregará um pesado e inevitável fardo de miséria e de preocupações. 
Reconheço que esse fardo pode ser aliviado numa pequena medida; mas suprimi-
lo completamente é impossível (MORUS, 1997, P. 61-62).

 

O surgimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, neste contexto, importa 
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resistência à ação violenta de apropriação das terras, que desencadearam intensos conflitos agrários na 
região, mas também se demonstra a dinâmica dos movimentos sociais que se alastravam em todo o País 
nas décadas de 70 e 80, como as lutas dos Movimentos no campo em diferentes Estados, dos trabalhadores 
assalariados rurais contra a opressão, ocasionando na construção do MST em vários Estados. 

O plano ideal de preparo para a conquista do espaço social é o que move os sonhos de cada militante, 
de cada dirigente, de cada liderança. De certa forma, não é tarefa difícil identificar as dificuldades que se 
deparam no transcorrer desse processo. 

Da mesma maneira que Morus fantasiou uma sociedade – a constituição de uma ilha separada 
das mazelas que poderiam alcançar os habitantes de Utopia, compreende-se que o MST busca essa ilha 
no meio de uma sociedade já estabelecida. Morus arquitetou a Ilha Utopia, afastando a parte que dava 
acesso à Ilha, como forma de se proteger de tudo que permitisse alguma perda ou prejuízo na organização 
da sociedade utopiana, a sociedade ideal. O MST, de maneira oposta, tenta erguer uma ponte unindo o 
campesinato ao mercado, avivando essa relação, sem, contudo, perder o modo camponês de viver.

1. O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA: A MILITÂNCIA.

 Os integrantes do MST são unidos pelo desejo da conquista da terra, da reforma agrária e de uma 
sociedade mais justa e fraterna para todos; e isto é o que os incentivam a aderir ao movimento.

 Para eles, a conquistar a terra significa um primeiro passo no sentido de grandes e estruturais 
transformações. Assim, eles experimentam a distância entre a sociedade contemporânea e a sociedade 
pela qual eles almejam e lutam, ou seja, uma sociedade justa e fraterna para todos. 

 Na política, os militantes do MST se sentem com mais poder, pois ela aumenta o status deles 
dentro do movimento e a capacidade de o sujeito se desprender e ocupar outros espaços na sociedade. 
(NARITA, 2000)

 Os integrantes deste movimento se dedicam cotidianamente para alcançar os ideais do movimento. 
Além de aderir aos ideais e se dedicar aos objetivos do MST, o desempenho de algumas atividades 
também faz parte desse conjunto que caracteriza o militante do MST. Para Lerrer (2008), os militantes 
são:

(...) aqueles que ocupam um cargo ou uma função específica na hierarquia do 
MST e dentro de seus setores e que, para tanto, passaram por vários cursos de 
formação onde foram construindo laços de sociabilidade e incorporando não só 
os discursos, as bandeiras de luta, como o habitus. (LERRER, 2008, pg. 178)
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 Acrescenta-se que, ser militante do MST, é também uma questão de escolha. Segundo Lerrer 
(2008):

A militância é uma escolha de como viver a juventude e decorre no período 
que geralmente transcorre entre os 18 e os 27 anos. Neste período, os jovens 
geralmente estão em busca de seu lugar no mundo dos pais e possuem um leque 
de possibilidades abertas, que estão de acordo com a estrutura e origem familiar, 
mas também são determinadas por escolhas e atitudes individualmente tomadas 
neste contexto familiar, cultural e social. (LERRER, 2008, p.128)

 Na visão de Mijolla-Mellor (2009), escolher ocasiona investir em um destino que não se sabe ao 
certo como será. Optar militar no MST, se engajar num projeto de sociedade onde tudo é contraditório 
ao que vivemos na sociedade atual é apostar no desejo. 

 Ao apostar, escolhe correr riscos e concorda em viver na contramão da sociedade em  que vivemos 
em busca da sociedade sonhada. 

2. UTOPIA E SOCIEDADE 

Criada por Thomas More, em 1516, em seu livro Utopia, a palavra utopia é uma composição das 
palavras gregas ou-topos e eu-topos, sendo o substantivo grego topos o sinônimo de lugar. Desta forma, 
utopia indica ao mesmo tempo um lugar de prosperidade e um lugar imaginário. (PAQUOT, 1996) 

Inspirada na República de Platão, a Utopia de More, é um livro estruturado em duas partes, 
arquitetadas na forma de diálogo. Na primeira parte do livro, Rafael conta sua viagem por terras onde 
a população vivia na pobreza e onde seus governantes eram corruptos. Na segunda parte, ele narra sua 
passagem pela ilha de Utopia, cujo regime político era ideal e os homens viviam harmoniosamente. 

A sociedade perfeita apresentada na ilha de Utopia opõe-se de maneira drástica à sociedade 
desigual narrada na primeira parte do livro, e tal contrariedade consiste em uma crítica social. (CUGNO, 
2002).

Sociedades ideais, como a descrita na Utopia de More, fazem parte da história da humanidade.  

Conforme Dadoun (2000), o papel da utopia, é ir de encontro à realidade, e não em encontro a 
ela. 

Assim, as sociedades ideais expostas nos escrito utópicos não devem ser adotadas como dogmas 
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a serem abraçados para conquistar a felicidade. A importância da utopia não é a conseguir alcançar 
um mundo perfeito, mas sim, as implicações que as características deste mundo geram em nós, que é 
entender com mais precisão as falhas do mundo real e nos incentivar a buscar um mundo melhor. Como 
nos diz Eduardo Galeano, a utopia nos movimenta: 

A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. 
Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, 
jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isto: para que eu não deixe 
de caminhar.  (GALENO, 2001, pg. 51)

 Entretanto, para Mannheim (1976), as conceituações de sociedades ideais só podem ser 
chamadas de utopia se aspiram a transformar a realidade no seu todo em parte, caso contrário são meras 
ideologias. 

A utopia sugere pensar que a realidade pode ser extremamente diferente do que é. Szachi (1972) 
afirma: 

O utopista não aceita o mundo que encontra, não se satisfaz com as possibilidades 
atualmente existentes: sonha, antecipa, projeta, experimenta. É justamente este 
ato de desacordo que dá vida à utopia. Ela nasce quando na consciência surge 
uma ruptura entre o que é, e o que deveria ser; entre o mundo que é, e o mundo 
que pode ser pensado. (SZACHI, 1972, p.13)

A utopia se define em esperança. Traduz-se na invenção de um Eldorado, busca reelaborar a 
representação mítica dos impérios da abundância, do bem-estar emocional, espiritual e físico, tenta 
formar um futuro renovado.

3. A IMPORTÂNCIA DA UTOPIA NO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM 
TERRA.

Os integrantes do MST são movidos por ideais de transformação social, é isto que os impulsionam 
a ir à luta. 

Segundo Löwy (2001), Che Guevara é o mais importante inspirador do MST. Che acredita que os 
próprios trabalhadores conquistarão sua emancipação; que a revolução, além de modificar as estruturas 
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sociais, deve transformar os homens e as mulheres.

Desta forma, embora para o senso comum todo projeto que aparente ser irrealizável seja uma 
utopia, a utopia trata da ideia de uma sociedade ideal. O que importa é entender que o desejo causa 
mudança e movimento, sendo o ponto de partida da constituição das utopias ao mesmo tempo em que é 
também orientado por ela. 

 Assim, o ideal de transformação social do MST é fruto de utopia em sua dimensão crítica do 
mundo contemporâneo, que ultrapassa a crítica, pois é também antecipação do novo.  

Contudo, o MST não surgiu a partir de idéias e sim entre os camponeses pobres que foram 
oprimidos e expropriados. Por terem sido expulsos e expropriados, os camponeses reagiram, formando 
o MST. Assim, a utopia deste movimento veio em resposta a toda essa situação vivida.  

A utopia, no MST, norteia diretamente suas atuações para a edificação de uma sociedade mais 
justa e igualitária, sem deixar de criticar a sociedade concreta. A utopia no MST preza pelo passado e se 
orienta para o futuro.  

Apesar de vivermos em uma época onde parece predominar a crença conservadora de que o 
presente é decorrência natural do que passou, o MST vai a um sentido oposto, ao amparar uma utopia 
socialista-comunista. A utopia do MST nasce como rebate a uma condição de exclusão e expulsão e 
constrói outro futuro possível; produz saídas na realidade e se envereda pela criatividade, pela imaginação 
e pela esperança. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Atualmente, o MST continua lutando pela reforma agrária e na luta pela concretização de um 
projeto popular para o Brasil, pautado na justiça social e na dignidade humana. Depois de 500 anos de 
luta do povo brasileiro e muitos anos de existência do MST, a reforma agrária ainda não foi realizada no 
Brasil. 

  O Movimento dos Sem Terra oferece exatamente essa esperança aos seus integrantes, ao mesmo 
tempo em que os asseguram a assumir as consequências destes desejos que os movimenta. O fato de já 
terem conquistado a terra almejada não significa que eles tenham alcançado o tão sonhado “paraíso”, 
pois outros dilemas aparecem e muitas das remotas dificuldades permanecem. A aquisição da terra 
é admirável, mas sempre faltará algo mais e, muitas vezes, este algo representa bastante para eles. 
Conquistar a terra representa um primeiro passo em direção às grandes mudanças, pautada na luta por 
uma sociedade justa e fraterna para todos.
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