Bernardo
Mançano
um pesquisador militante
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B

ernardo Mançano Fernandes cresceu ouvindo seu pai se justificar
com um breve “fui incompetente”
toda vez que perguntava por que a família
havia perdido a fazenda de café que tinha
no interior de São Paulo. “Foi só quando
entrei na universidade e comecei a estudar a questão agrária é que percebi que
a culpa não era do meu pai. O problema
era do sistema”, conta.
Hoje aos 52 anos, e um dos principais
especialistas na luta pela terra no Brasil
– sendo referência sobre o tema inclusive
no exterior –, Mançano recorda que teve
um “insight” sobre a área que gostaria de
pesquisar (e que acabaria levando-o a este
status e àquela compreensão) no segundo
ano do curso de Geografia, na USP, em uma
palestra dos assentados rurais Laudenor
Pereira de Souza e João Calixto.
“Eles falaram com tanta convicção so-

segundo grau. Terminei com 20 anos.” Ele
prestou vestibular pelos anos seguintes e
em 1983 iniciou a graduação.
“Acho que um dos motivos para o Bernardo ter se tornado o pesquisador que
ele é hoje é em parte porque, ao entrar
na universidade não tão jovem, já chegou
com uma consciência crítica formada junto
aos movimentos eclesiais de base que ele
frequentava”, comenta Ariovaldo Umbelino de Oliveira, o professor que o incentivou a estudar a luta pela terra e que seria
seu orientador de mestrado e doutorado.
“Aquela visita ao acampamento impactou
o Bernardo”, diz. “A partir daquilo ele se
inseriu nas atividades de estudo do MST
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem

a

Giovana Girardi

bre a luta pela terra, sobre o que estavam
produzindo e como aquilo tinha mudado a
vida deles, que eu fiquei bastante interessado. Comecei a estudar o assunto, visitei
os assentamentos deles em Sumaré (perto
de Campinas), reuni material de pesquisa
e quando levei para meu professor de Geografia Agrária, ele me incentivou a me
aprofundar naquilo.” Começava assim a
iniciação científica e toda uma carreira.
O professor do Departamento de Geografia da Unesp em Presidente Prudente e coordenador da Cátedra Unesco de
Educação do Campo e Desenvolvimento
Territorial, só para citar suas principais
ocupações, ingressou na academia relativamente mais velho que a média – tinha 25
anos quando passou no vestibular da USP.
Se considerarmos, no entanto, que até os
17 ele tinha apenas até a quarta série do
então primeiro grau, até que era jovem.
“Meu pai só tinha feito até a quarta série,
por isso achava que era o suficiente para
nós. Com 7 anos eu já vendia gibi na feira,
depois fui ajudante de caminhão de um
cerealista”, lembra. Ao perceber que aquilo
não era suficiente, quis voltar a estudar,
mas por causa do trabalho não tinha tempo,
então deu um jeito comprando nas bancas
fascículos de supletivos. “Assim terminei o
primeiro grau, estudando sozinho. Depois
surgiu o telecurso da Globo, às 6h. Entre
1975 e 1978 fiz o supletivo de primeiro e
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Professor da Unesp de
Presidente Prudente
é um dos principais
especialistas na luta
pela terra e se tornou
referência no Brasil
e no mundo nas
questões agrárias
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O professor Bernardo é o que chamamos de “acadêmico engajado”:
um grande intelectual que incansavelmente realiza pesquisas de ponta
não apenas para o avanço do conhecimento científico, mas para ajudar
na luta de pessoas pobres e marginalizadas por um mundo sustentável
e justo. Ele é um dos poucos capazes
de ajudar a construir pontes entre

Mançano ganhou destaque também no exterior e deu aula como professor
visitante em vários países; na foto, em apresentação na Guatemala (2005)

mundo acadêmico, profissionais de
desenvolvimento e círculos ativistas. A relevância do seu trabalho
vai além das fronteiras do Brasil.

Antonio Thomaz Jr.

Coordenador do Curso Especial de Graduação em Geografia da Unesp em Prudente

Falar do Bernardo é não esquecer
dos avanços alcançados pela Geografia Agrária, no Brasil, nos últimos 20 anos. Ele é responsável,
junto com outros pesquisadores,
pela demarcação de um território
intelectual e político que reafirma a
importância social, econômica e política do campesinato, no Brasil e no
mundo. Tem conseguido qualificar as
denúncias contra os monopólios, as
estruturas produtivas para exportação vinculadas ao latifundismo e ao
modelo destrutivo do agronegócio.

Leonilde de Medeiros

os estudos agrários. Ele consegue
aglutinar pessoas e formou um gru-

Com a mulher, Ana (à dir.), e um casal de assentados: ‘com ela a pesquisa se enriquecia’
8 unespciência .:. fevereiro de 2011

s

to

dente que virou referência mundial.

ta

po de pesquisa em Presidente Pru-

Arquivo Pessoal

sentido de ter dado nova vida para

on
o, sobre os c

saudável. Ele tem uma relevância no

ça n

mas nossa discordância sempre foi

UC Seu trabalho ganhou projeção no Brasil e no mundo em boa parte por causa
do Dataluta (banco de dados da luta pela
terra). Como foi sua criação?
Mançano O Dataluta nasceu quando eu estava fazendo minha tese de doutorado. Eu
queria dados de ocupações, assentamentos,
da estrutura fundiária, e não conseguia. O
objetivo hoje é manter atualizados esses
dados e também as informações sobre os
movimentos. Agora criamos também a categoria de manifestação, porque cresceu
muito no Brasil. Todo ano publicamos no
site do Nera (Núcleo de Estudos, Pesquisas

an

O Bernardo é uma pessoa polêmica,

UC Como foi chegar de São Paulo – um
jovem universitário ainda – diante de
assentados com a proposta de estudar o
movimento? Como foi recebido?
Mançano Comecei a partir da casa do Laudenor. Dormi, almocei, jantei lá. Ajudei a
colher milho, a vendê-lo na feira. Foi assim
que consegui estudar, me relacionando
com as famílias. Fiz minha pesquisa de
doutorado (“Formação e territorialização do
MST”) viajando 88 mil km, por 23 Estados,
ficando na casa dos assentados. Em geral
entrevistava os homens. Mas às vezes as
mulheres apareciam: “Ah, tudo isso que ele
tá contando pro senhor é mentira. Grava
aí que vou te contar a história verdadeira”.
E as duas versões enriqueciam a história.
Comecei a perceber que eles costumam se
colocar na frente, mas muitas vezes são
elas que ficam à frente. E que a luta pela
terra não é do homem. Nem da mulher.
Mas da família. Algumas vezes minha esposa ia comigo e era interessante porque
mudava o comportamento. Quando eu
ia sozinho, em geral só o homem vinha
conversar, quando ela ia, sentavam-se conosco também a mulher e as crianças. Em
outras ocasiões, quando eu perguntava ao
homem se ele era do MST, ouvi muitos
“Não, não conheço o MST”. Aí começava
a chover, não podia sair. A mulher fazia o
almoço, me convidava pra almoçar. Conversa vai, conversa vem, comento que
estive num evento, aí o homem fala. “Eu
estive lá.” “Mas o senhor não disse que não
é do MST?” “Ah, mas eu não te conhecia,
agora conheço, posso falar.”

M

Professora da Univ. Federal Rural do RJ

UC O sr. se tornou um biógrafo do Stedile?
Mançano Não, porque não discuto a vida
dele. Ele na verdade não aparece no livro,
quem aparece é o MST. O que interessa são
as pessoas, não a pessoa. Conheço a vida
dele, assim como ele conhece a minha,
mas não discutimos nossas vidas e sim o
movimento, o desenvolvimento do campo.

Ao
visitar os
assentamentos,
comecei a perceber
que a luta pela terra
não é do homem.
Nem da mulher. É
da família
qu

Brasil

Professor do Instituto Internacional de
Estudos Sociais da Holanda

UC Sem essa aproximação o sr. acha
que não conseguiria essas informações?
Mançano Um exemplo é uma pesquisa que
coordenei em 2004 para o governo federal.
Uma das perguntas era se as famílias pertenciam ao MST. O índice de participação
foi baixíssimo. Peguei [as estatísticas de]
uma região que já conhecia e vi que estavam erradas. Falei para os meus alunos
refazerem a pesquisa, mas as respostas
continuavam sendo “não”. A verdade é
que eu não consigo essa informação com
questionário. Porque essas pessoas não são
bobas. Elas sabem da criminalização, da
perseguição, então a pesquisa militante
faz sentido. Mesmo meus críticos admitem que só consegui fazer uma pesquisa
nacional por causa da militância. As pessoas me criticam por mostrar a visão do
movimento. Eu mostrei porque eu concordo com ela. Eu faço minhas críticas,
mostro as limitações, mas eu concordo.

lo

Saturnino Borras Jr.

Agora está sendo elaborado um segundo
volume, que aborda até os dias atuais.
A seguir, Mançano explica essa relação,
fala sobre os desafios do movimento hoje
e sobre os novos passos de sua pesquisa.
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sobre Bernardo Mançano

Terra) para se tornar o primeiro intelectual
a estudar o movimento em sua totalidade.”
De fato, o MST havia sido fundado apenas alguns meses antes daquela palestra,
e logo Mançano começou a frequentar
as reuniões, a visitar assentamentos e a
estudar os meandros da luta pela terra.
“O nascimento da minha pesquisa e o do
MST acontecem no mesmo ano. Nasci
como pesquisador com o nascimento do
MST”, afirma. Para ele, a relação é mesmo
tão enraizada que torna meio impossível
distinguir o cientista do partidário da luta,
o que o fez cunhar a polêmica expressão
“pesquisa militante” e já lhe rendeu muita
discussão com a academia.
“Estudei que a ciência é neutra e depois
aprendi que não é. Então eu trabalho com
a metodologia da pesquisa militante. Mas
eu tenho um compromisso com o método, com o rigor, com a coerência, com o
paradigma, com a teoria. E isso faz com
que eu desafie o MST”, explica. “Há uma
concepção da ideologia como falsa consciência. Tenho ouvido de vários colegas que
estou sendo ideológico. E respondo: quem
não é? Ninguém está livre da ideologia. E
isso é importante porque se cada um defender seu interesse, podemos debater.”
O discurso ecoa no seu objeto de estudo. “O Bernardo foi ganhando a confiança de todos os militantes e de nossa base
pela seriedade das pesquisas, por nos dar
retorno de seu trabalho, por sua participação também em outras atividades de
formação do MST. E pela honestidade de
suas opiniões, sejam críticas ou de contribuições propositivas”, declara João Pedro
Stedile, um dos líderes do MST. “Ele consegue combinar o rigor da ciência com o
compromisso com as mudanças sociais.
Tem a capacidade de indignar-se diante
das injustiças e de comprometer-se com
os oprimidos para também contribuir por
mudanças sociais”, complementa.
Os dois se conhecem desde 1984 e juntos publicaram o livro Brava gente (Fundação Perseu Abramo) – resultado de uma
entrevista de 167 páginas que o geógrafo
fez com Stedile e que perpassa a história
do movimento desde 1979, quando foi
montado o primeiro acampamento, na
Encruzilhada do Natalino (RS), até 1999.
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academia não produz novas tecnologias
para isso. O papel da Cátedra é fazer com
que esse modelo da pequena agricultura,
que produz alimento de qualidade, possa
também se desenvolver.
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Não
é possível
desenvolver a
unidade de produção
familiar sem ciência. E
não adianta mandar o
cientista para lá. Ele
tem de nascer lá.
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UC Como o mestrado que está sendo
criado dentro da Cátedra Unesco se insere neste contexto?
Mançano Quando a Cátedra foi criada, a
preocupação era em como a gente qualifi-

UC Curioso como o sr. fala “nós”. A pesquisa militante é isso? O sr. se insere como
parte do movimento que estuda?
Mançano Quando falo nós, eu estou falando em governo, movimento e academia. O
movimento sozinho não faz nada, nem o
governo, nem a universidade. Quando falo
nós é um nós institucional. Agora, dentro
do governo tem gente contra nós, assim
como dentro do movimento e dentro da
academia. Mas dentro de todas essas instituições tem gente que nos apoia. Porque
o que está em questão não são as instituições, mas visões de mundo.

m

UC Isso se assemelha de certo modo com
a expansão da cana sobre as terras de
assentados no Pontal do Paranapanema?
Mançano Tenho um casal de amigos lá no
Pontal, o seu Adão e a dona Amélia, que
numa terra de 25 hectares produz porco,
galinha, carneiro, café, mamão, acerola,
eucalipto. É exemplo de um modelo de desenvolvimento que defendemos, da diversidade. Isso dá certo. Viajo pros EUA, pra
China, Cuba, França e vejo isso. Isso existe
em todos esses países, só que o que tem
de gente querendo destruir esse modelo...
E precisam destruir pra produzir soja, cana. Os pequenos estão no caminho deles,
são obstáculos. Se não criarmos no Pontal
uma política de ordenamento territorial e
estabelecermos “esse é o limite da cana,
pra frente é milho, maracujá, arroz, frango, porco, leite”, eles vão comprar tudo.

ca os pequenos produtores para que eles
possam existir nos seus territórios. Nosso
princípio é promover o desenvolvimento
de fato, fazer com que as pessoas sejam
incluídas numa educação de qualidade.
Para o mestrado em desenvolvimento
territorial na América Latina e Caribe,
vamos selecionar 20 candidatos ligados
à Via Campesina [articulação mundial de
movimentos camponeses]. É necessário
viver ou trabalhar nos territórios para se
candidatar. Acreditamos que não é possível desenvolver a unidade de produção
familiar sem ciência. E não adianta mandar o cientista para lá. Ele tem de estar
lá, nascer na família camponesa. Então,
nossa intenção ao criar um mestrado,
e no futuro um doutorado, é que essas
unidades de produção e esses territórios
sejam qualificados. Acho que um dos
maiores desafios do movimento, hoje, é
investir na produção, na comercialização e na tecnologia. Mas 90% dos cursos
de agronomia, hoje, têm pesquisa voltada para a produção em grande escala. A
universidade brasileira e a mundial estão
preparadas para desenvolver o agronegócio, para a produção monocultora de
commodities, enquanto esses territórios
exigem produção policultora e em pequena escala. Mas faz um século que a
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UC O sr. já estudou São Paulo no mestrado e o Brasil no doutorado. O novo passo
é o exterior. Como será essa pesquisa?
Mançano Na minha livre-docência estou
estudando Estados Unidos, Canadá, Espanha, Portugal, França e América Latina. Quero descobrir qual é o elemento da
questão agrária que se destaca mais em
cada país. Enquanto aqui a nossa luta é pela

UC É uma situação que já chama a atenção?
Mançano A percepção é que tem aumentado a presença de estrangeiros como donos de terra no Brasil. Quero entender
como ocorre esse processo, por que está
aumentando, quais são as commodities
preferidas, quais são os países que mais
vêm para cá, quais são as empresas e onde elas estão se instalando. Esse modelo é
muito poderoso. Para eles o dinheiro não
é problema, eles precisam da terra. Então
podem comprar por até o dobro do valor
de mercado. Mas mesmo se num primeiro
momento pode parecer um bom negócio,
não é. Isso destrói comunidades, siste-

mas agrários, poder de desenvolvimento, territórios. Não estou pensando só na
dimensão econômica, mas na territorial.
É um impacto social e ambiental terrível.

M

UC Como o sr. vê a distribuição de bolsafamília para os assentados?
Mançano É uma ajuda importante para
quem tem uma renda de US$ 100/mês.
Mas as políticas públicas, para darem certo,
não podem ter apenas um caráter compensatório. E o bolsa-família ainda tem. É
igual comprar um computador, mas não
se qualificar com essa compra, no sentido de melhorar o seu conhecimento, de
conseguir um emprego melhor. É preciso
ver de que maneira essas políticas estão
qualificando as famílias, e se essa renda
está de algum modo colaborando para que
essas pessoas alcancem uma autonomia
política, econômica e social.

terra, nos Estados Unidos, por exemplo, a
luta dos farmers é por tentar convencer a
população a comer comida de qualidade
e de que eles têm direito de produzir a
própria comida, por incrível que pareça!
Lá vi uma propaganda de um movimento
que perguntava: você sabe quem é o seu
médico? Mas sabe quem é o seu agricultor? Porque os dois cuidam da sua saúde.
Por outro lado, na China todo mundo está
trabalhando nas indústrias. E há um problema de soberania alimentar, tanto que
estão comprando terra na África. Precisam
achar meios de alimentar essa população.
Estão chegando na Bahia e no Maranhão.
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milhão de famílias ao longo de dez anos,
o problema estará resolvido. Mas se não
assentarmos e a economia piorar, aí o número de famílias pode voltar a aumentar.

Com alunos da Geografia durante trabalho de campo no Paraná, em 2005

an

UC Imaginou-se que o governo Lula iria
resolver o problema, mas não resolveu.
Qual sua expectativa em relação à Dilma?
Mançano De fato não resolveu, mas também não criminalizou. Não cumpriu com
a promessa de assentar 550 mil famílias
em quatro anos – assentou em oito. E a
Dilma não tem um plano. Meu medo é que
o governo vá abandonando essa política.
Temos hoje cerca de cem mil famílias acampadas em ocupações. O governo consegue
assentar isso, mas, além de dar a terra, tem
de pensar em educação, saúde, moradia,
energia elétrica, mercado, produção. Se o
governo mantiver uma infraestrutura para
assentar cem mil famílias por ano, acredito que em cinco vamos entrar em curva
descendente e em dez anos acaba. Minha
estimativa é que temos mais um milhão de
famílias para assentar. Antigamente havia
uma necessidade maior de assentar, hoje
temos mais de cuidar do assentamento,
mas as duas políticas têm de ser concomitantes. Com a situação econômica que
o país vive hoje, se forem assentadas 1

Com Stedile, em encontro de educação de professores para a reforma agrária (1998)

UC A criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 2003, atendeu
um pouco a essa necessidade?
Mançano Foi um movimento muito positivo. Depois disso nos desenvolvemos muito
mais. A cada governo queremos convencer de que essa agricultura tem de crescer
autônoma, com seus próprios recursos e
pesquisas. Grande parte das pessoas ainda
acredita que a agricultura familiar é residual
e tem de ser uma espécie de anexo, um
apêndice do agronegócio. Somos contra
essa visão. Tentamos convencer que temos
o nosso próprio caminho. Somos um modelo de desenvolvimento importante para
o Brasil, não um anexo do outro.

ue

UC Como esse quadro evoluiu?
Mançano Nossos dados vão de 1988 a 2009
(2010 ainda não foi finalizado). Houve duas
ondas de ocupação nesse período. Uma
a partir de 1995, quando começa o governo FHC, que vai até 1999. O governo
não aguentou a pressão das ocupações e
decretou uma medida de criminalização,
aí elas diminuíram. Depois houve outra a
partir de 2003, por causa da esperança no
governo Lula, e um posterior recuo por
causa do bolsa-família e do aquecimento
da economia. Os dados de 1988 e 1989 são
da CPT. Em 1990 eu começo a contabilizar
sozinho (a partir das notícias em jornais)
e a juntar com os dados da CPT. Em 1995
começam as pesquisas do Nera, da CPT e
da OAN. O Dataluta surge em 1998.

Arquivo Pessoal

e Projetos de Reforma Agrária - http://bit.ly/
hlpGrN) para quem quiser consultar. Com
o Dataluta juntamos dados de assentamentos dos governos federal e estaduais, da
CPT (Comissão Pastoral da Terra), da OAN
(Ouvidoria Agrária Nacional) e os nossos
de ocupações. É a fonte mais completa
porque confronta todas as outras.
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